
Cele: 

 Kształtowanie poprawnej wypowiedzi pisemnej - życzenia. 

 Rozwój myślenia i inwencji twórczej uczniów. 

 Rozpowszechnianie sztuki kaligrafii wśród dzieci. 

 Rozwijanie umiejętności pięknego pisania piórem. 

 Doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, estetycznego pisma.  

 Zachęcanie uzdolnionych literacko uczniów do działań twórczych. 

 Wyłonienie talentów literackich i artystycznych. 

 Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne. 

 

Warunki uczestnictwa: 

 Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i oceniany będzie 

w trzech grupach kategoriach: 

1) klasy I - III 

2) klasy IV – VI 

 

 Z każdej szkoły przesłać można maksymalnie 2 prace (z każdej kategorii). 

 Praca konkursowa musi stanowić oryginalną twórczość, nie może stanowić kopii ani 

w całości, ani we fragmentach. 

 Prace można przesyłać do 11 grudnia 2015 r. na adres: 

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 24, 42 – 200 Częstochowa, z dopiskiem 

Międzyszkolny Konkurs na Kartkę i Życzenia Bożonarodzeniowe. 

 

Zasady konkursu:  

 Uczestnicy konkursu wykonują jedną kartkę świąteczną w formacie A5 (po złożeniu), 

wykonane z papieru ręcznie, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi - 

rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika. 

 W środku znaleźć się muszą oryginalne życzenia bożonarodzeniowe, które będą 

samodzielnie ułożone przez uczniów i własnoręcznie przez nich wpisane. 

 Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie 

uwzględniać:  



a) przy wykonaniu kartki: 

- poziom artystyczny wykonanej pracy, 

- oryginalność, pomysłowość, wkład pracy, estetykę wykonania, 

- stopień nawiązania do tradycji. 

b) przy życzeniach: 

- oryginalność, pomysłowość,  

- estetykę (brak poprawek, nieużywanie korektora/ zmazika do pióra) 

- czytelność pisma (życzenia powinny być napisane piórem), ozdobność (zgodnie 

ze sztuką kaligrafii), 

- zgodność z wymogami formalnymi krótkiej formy wypowiedzi, jaką są życzenia, 

- kształt i proporcje liter, 

- rozmieszczenie tekstu, 

- poprawność ortograficzną i językową, 

 

 Na zwycięzców czekają nagrody. 

 Wszystkie zgłoszone kartki zostaną umieszczone na wystawie szkolnej, a zdjęcia 

zwycięskich prac dodatkowo umieszczone będą na stronie internetowej szkoły. 

 


