
ŚWIETLICA SOSW zaprasza 

wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie:  

„Mój przyjaciel Miś” – konkurs plastyczny z okazji Światowego 

Dnia Pluszowego Misia 

Pluszowy Miś od ponad stu lat jest najwierniejszym przyjacielem dzieci na całym świecie. 

Towarzyszy dzieciom w ich codziennym życiu dzieląc z nimi chwile radości, bywa również 

powiernikiem smutków i lęków. Miś stał się również jednym z ulubionych bohaterów 

literatury dziecięcej i na stałe zagościł w świecie bajek. 

 

Regulamin  

I. Cele konkursu 

 kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci 

 kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej 

 rozwijanie umiejętności manualnych dzieci 

 przybliżenie dzieciom historii pluszowego misia 

 odkrywanie, rozwijanie i promowanie uzdolnień oraz pasji dzieci 

II. Organizator  

 Grażyna Sylwestrowicz, Karolina Stańczyk  

Pracę prosimy przesyłać na e-mail :      grarzyna.26sylwestrowicz@onet.pl 

 

mailto:grarzyna.26sylwestrowicz@onet.pl


III. Termin i przebieg konkursu 

 Konkurs rozpoczyna się 19.11.2020 r. i trwać będzie do 04.12. 2020 r. 

 Czekamy na wasze prace i wierzymy, że nie zabraknie wam dobrych pomysłów. Jeśli 

wyrażasz zgodę na publikację zdjęcia, dołącz dopisek „Wyrażam zgodę na 

publikację pracy oraz danych osobowych na stronie internetowej szkoły SOSW dla 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej oraz na Facebook”).  

 Jeżeli praca jest z wizerunkiem dziecka – prosimy dołączyć dopisek 

„Oświadczam, ze wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów zawierających 

wizerunek mojego dziecka ( imię i nazwisko dziecka)”. Prace należy kierować na 

adres mailowy: grarzyna.26sylwestrowicz@onet.pl z dopiskiem w tytule maila: 

”Mój przyjaciel Miś” , imię i nazwisko ucznia, klasa.  Nagrody i dyplomy dla 

zwycięzców będą czekały na odbiór po powrocie do szkoły. Wszystkie 

nadesłane zdjęcia zostaną wykorzystane do stworzenia prezentacji, która zostanie 

zamieszczona na stronie naszego ośrodka. 

 

V. Warunki uczestnictwa 

 zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej 

postać ulubionego misia  

 uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami 

plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, kolaż itp.) 

 pracę należy wykonać na płaskiej kartce formatu A4 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!!!! 

 

 


