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100 lat Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 

V WOJEWÓDZKI 

MIĘDZYSZKOLNY 

KONKURS ORIGAMI 

,,Moja przygoda                            

z legendami polskimi” 

 

 

 

Honorowy patronat: 

Lubelskiego Kuratora Oświaty  - Pani Teresy Misiuk  

Prezydenta Miasta Lublin – Pana Krzysztofa Żuka  

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Lublinie – Pani Ewa Momot  

 
Organizatorzy- mgr Grażyna Dudzic- Gromnicka 

                         mgr Tomasz Szajewski 

      mgr Dagmara Socha 

      mgr Magda Wójcik 

Cele konkursu: 

 popularyzacja idei obchodów 100- lecia Niepodległości, 

 upowszechnianie czytelnictwa oraz znajomości treści polskich legend, 

 rozwijanie kreatywności, wyobraźni i uzdolnień twórczych dzieci, 

 rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci, inspirowanej przeczytanym tekstem, 

 propagowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu, 

 popularyzowanie sztuki orgiami. 

 

Regulamin konkursu: 
Konkurs skierowany jest do dzieci 5-6 letnich z przedszkoli oraz uczniów klas 

I–VIII szkół podstawowych województwa lubelskiego. 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy z wykorzystaniem sztuki 

składania papieru – origami, nawiązującej tematyką do treści legend polskich.                 

Prace powinny być wykonane techniką płaską z koła, kwadratu lub trójkąta, 

indywidualnie, samodzielnie, estetycznie zgodnie z zasadami sztuki origami. 



 Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę o formacie A3, 

jeden nauczyciel może zgłosić do konkursu maksymalnie 10 prac.                        

 Prace powinny być oprawione w passe- partout o szerokości 1,5 cm. 
 

Prace prosimy składać do dnia 26.10. 2018 r. ( świetlica szkolna) 
 

 

Kryteria oceny prac: 

 zgodność z tematem, 

 przestrzeganie zasad sztuki origami, 

 pomysłowość i oryginalność pracy, 

 estetyka wykonania. 

Prace oceniane będą w  kategoriach: 

 dzieci 5-6 letnie z przedszkoli 

 klasy I 

 klasy II 

 klasy III 

 klasy IV 

 klasy V 

 klasy VI 

 klasy VII 

 klasy VIII 

Do każdej  pracy powinna być dołączona na odwrocie metryczka, zawierająca: 

 imię i nazwisko autora pracy oraz klasę, 

 tytuł legendy, 

 nazwę oraz adres szkoły wraz z numerem telefonu, e-mailem, 
 

 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia, a nauczyciele 

podziękowania. 

Prace przechodzą na własność organizatora konkursu, który zastrzega sobie 

prawo wykorzystania ich w celach popularyzatorskich. 
 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

I ŻYCZYMY CIEKAWYCH POMYSŁÓW! 
 

 


