
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej  Nr 277 im. Elizy Orzeszkowej

 Zaprasza uczniów klas 0

WARSZAWSKIM  KONKURSIE  PLASTYCZNYM   ORIGAMI 

„KOLOROWY ŚWIAT BAJEK”

pod patronatem 

Cele konkursu:   

• propagowanie sztuki origami wśród uczniów szkół podstawowych

wolnego czasu, 

• propagowanie sztuki origami 

• zachęcenie do podejmowania twórczych działań,

• kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci

• integrowanie dzieci o podobnych zainteresowaniach

• umożliwienie prezentacji własnej twórczości i konfrontacji z twórczością innych uczestników, 

• popularyzowanie twórczości literackiej

• analiza treści utworów literackich, które są punktem wyjściowym form plastycznych

 

Uczestnicy konkursu: 

 Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych  klas 0 

Tematyka prac konkursowych:

Tematem konkursu jest przedstawienie za pomocą 

ulubionej postaci bajkowej lub wykonanie ilustracji z dowolnie wybranego utworu 

bajki/ filmu animowanego 

 

Zasady i warunki uczestnictwa:

1. Konkurs obejmuje następujące kategorie wiekowe 

 

� uczniowie 

� uczniowie 

� uczniowie kl II

� uczniowie kl III

 

2. Prace muszą dotyczyć tematyki konkursu i 

w formacie:  A-4 dla klas 0
 

3. Prace powinny być wykonane 

 

4. W pracach mogą być wykorzystane zarówno wzory książkowe jak i nowo wymyślone przez 

uczniów.  Nie dopuszcza się 

bibuła itp, 

5. Praca powinna być wykonana przez jedną

 

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej  Nr 277 im. Elizy Orzeszkowej

Zaprasza uczniów klas 0-III  szkół podstawowych do udziału w

 

WARSZAWSKIM  KONKURSIE  PLASTYCZNYM   ORIGAMI 
 

„KOLOROWY ŚWIAT BAJEK” 
 

atronatem Warszawskiego Oddziału Polskiego Centrum Origami

 

propagowanie sztuki origami wśród uczniów szkół podstawowych jako sposobu spędzania 

propagowanie sztuki origami wśród nauczycieli  jako metody pracy z dziećmi

zachęcenie do podejmowania twórczych działań, 

kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci, 

integrowanie dzieci o podobnych zainteresowaniach, 

umożliwienie prezentacji własnej twórczości i konfrontacji z twórczością innych uczestników, 

popularyzowanie twórczości literackiej dla dzieci, 
analiza treści utworów literackich, które są punktem wyjściowym form plastycznych

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych  klas 0 – III z m. st.

Tematyka prac konkursowych: 

Tematem konkursu jest przedstawienie za pomocą techniki origami płaskie z kół

ulubionej postaci bajkowej lub wykonanie ilustracji z dowolnie wybranego utworu 

/ filmu animowanego dla dzieci.  

arunki uczestnictwa: 

Konkurs obejmuje następujące kategorie wiekowe  

uczniowie kl 0 

uczniowie kl I 

uczniowie kl II 

uczniowie kl III 

muszą dotyczyć tematyki konkursu i powinny być wykonane  na kolorowym kartonie 

4 dla klas 0-I oraz  A-3 dla klas II-III. 

Prace powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki origami płaskie z kół

pracach mogą być wykorzystane zarówno wzory książkowe jak i nowo wymyślone przez 

Nie dopuszcza się łączenia z innymi technikami plastycznymi

raca powinna być wykonana przez jedną osobę pod kierunkiem jednego 

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej  Nr 277 im. Elizy Orzeszkowej w Warszawie  

III  szkół podstawowych do udziału w 

WARSZAWSKIM  KONKURSIE  PLASTYCZNYM   ORIGAMI  

Polskiego Centrum Origami  

jako sposobu spędzania 

jako metody pracy z dziećmi na zajęciach, 

umożliwienie prezentacji własnej twórczości i konfrontacji z twórczością innych uczestników,  

analiza treści utworów literackich, które są punktem wyjściowym form plastycznych. 

z m. st. Warszawy. 

techniki origami płaskie z kół, swojej 

ulubionej postaci bajkowej lub wykonanie ilustracji z dowolnie wybranego utworu literackiego - 

powinny być wykonane  na kolorowym kartonie 

zgodnie z zasadami sztuki origami płaskie z kół. 

pracach mogą być wykorzystane zarówno wzory książkowe jak i nowo wymyślone przez 

ami plastycznymi np. farby, kredki, 

pod kierunkiem jednego nauczyciela.  



Nie przyjmujemy prac zbiorowych. 

 

6. Każda ze szkół może wytypować max 8 prac. 

7. Do każdej pracy należy dołączyć wizytówkę z danymi (załącznik 1) 

Imię i nazwisko autora  wiek/klasa 

Nazwa i adres szkoły, telefon, e-mail 

Imię i nazwisko nauczyciela pod opieką którego praca została wykonana 

Tytuł – opis pracy (utworu / filmu anim.)  

 

8. Prace konkursowe  z kartą zgłoszeniową (załącznik  2) należy dostarczać pocztą lub osobiście na 

adres:   Szkoła Podstawowa Nr 277 im. Elizy Orzeszkowej  

                           ul. Suwalska 29, 
                         03-252 Warszawa 
                              z dopiskiem „Konkurs Origami” 

 

9. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 25 maja 2015 roku  liczy się data stempla 

pocztowego. 

Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego zapakowania, zrolowane lub nadesłane po terminie 

nie będą oceniane. 

 

10. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatora, który zastrzega 

sobie prawo do ich prezentowania. 

 

11. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika i jego 

opiekuna na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora oraz publikowanie prac, 

nazwiska uczestnika i jego wizerunku na potrzeby konkursu w celach edukacyjnych. 

 

Ocena prac:  

 Oceny prac dokona powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.  

Komisja Konkursowa oceniając prace bierze pod uwagę;  

 

� zgodność pracy z tematem, 

� samodzielne wykonanie pracy 

� walory estetyczne,  

� oryginalność i pomysłowość. 

  

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. 

 

Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora 
www.sp277swietlica.za.pl oraz Polskiego Centrum Origami  www.origami.org.pl 
 
O terminie podsumowania konkursu nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie 

lub e-mailowo  

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają:  

Irena Chudzikiewicz  irenachudzikiewicz@wp.pl 

 Marta Gospodarczyk   goma@gotomi.info 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!! 


