
Szkoła Podstawowa im T. Kościuszki zaprasza do udziału

W Konkursie Plastycznym

„Malujemy wierszyki łamiące języki”

Naszym celem jest rozbudzanie w dzieciach miłości do języka 
ojczystego, ukazywanie piękna, podkreślanie możliwości 
wyrażania, nazywania, określania jakie stwarza. W dobie 
istniejących tendencji do maksymalnego upraszczania 
komunikacji, wręcz sprowadzania jej do piktogramów, gdy 
emocje pokazuje się za pomocą emotikonów, a dzieci mają 
problem z nazwaniem i opisaniem stanów, rzeczy czy procesów
za pomocą słów, chcemy zwrócić ich uwagę oraz ich 
wychowawców i nauczycieli na wartość jaką jest język polski. 
Jego możliwości słowotwórcze, odzwierciedlanie naturalnych 
dźwięków w brzmieniu wyrazów, bogactwo synonimów…A kto 
potrafi przedstawić dźwięk za pomocą koloru, linii, plamy, 
narysować , wyrzeźbić słowo szeleszczące, piszczące, stworzyć
ilustrację do słownej ekwilibrystyki zawartej w wierszach 
Strzałkowskiej, Tuwima, Leśmiana…Konkurs ten  nie jest więc
prostą rywalizacją w umiejętnościach technicznych, ale ma 
stać się przyczynkiem do samodzielnych poszukiwań w 
bogactwie języka ojczystego, przestrzenią do rozwoju 
wyobraźni, puszczeniu jej wodzy. Zadaniem każdego 
uczestnika jest stworzenie pracy oryginalnej, niebanalnej, 
wyjątkowej, która w sposób twórczy potraktuje 
charakterystyczne dla naszego języka trudności artykulacyjne.



Cele:

Kształtowanie umiejętności językowych

Rozbudzanie wrażliwości na piękno języka ojczystego 

Zachęcanie do czerpania radości z zabawy słowem, kolorem, 
fakturą

Rozwijanie wyobraźni

 Regulamin konkursu

Organizator:

Szkoła Podstawowa

Im.T. Kościuszski

ul. Millenium 76 Głosków

Osoby odpowiedzialne:  Joanna Król, Małgorzata Spytek, 
Elżbieta Kwatek

Adresat:

Klasy I-III

Klasy IV-VI

Klasy VII-VIII

Termin:

Ostateczny termin dostarczania prac – 27.10.2020



Miejsce:

Szkoła Podstawowa w Głoskowie im. Tadeusza Kościuszki

Ul Milenium 76

Kontakt: spgloskow@poczta.onet.pl

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

 Samodzielne przygotowanie pracy plastycznej na kartce 
formatu min. A3 lub przestrzennej instalacji, rzeźby, kolażu, 
fotografii artystycznej itp., technika dowolna. Tematyka prac 
dotyczy trudności artykulacyjnych spotykanych w języku 
polskim w szczególności w  wierszach.

 Ocenie podlega:

- kreatywność autorów, pomysłowość, umiejętności 
techniczne, samodzielność wykonania, walory estetyczne 

 Nagrody i dyplomy 

Spośród dostarczonych prac zostaną wyłonieni zwycięzcy w 
każdej kategorii wiekowej, dokona tego trzyosobowa komisja 
powołana przez Dyrektora szkoły. 

Dostarczone prace zostaną zaprezentowane na terenie szkoły, 
będą stanowić dekorację dla gminnego etapu konkursu Języki 
Łamiące Języki.

Termin rozdania nagród zostanie podany później.

mailto:spgloskow@poczta.onet.pl


 Wszelkie informacje o ewentualnych zmianach będą 
umieszczane na stronie internetowej organizatora tj. 
Szkoły Podstawowej w Głoskowie adres: 
www.spgloskow.waw.pl


