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KONKURS PLASTYCZNY  /część “A”/ 
W konkursie udział biorą dzieci do 6. roku życia, które 
wykonują prace plastyczne inspirowane literaturą.  
 
Tematyka 
Zachęcamy do podejmowania działań wykazujących integrację 
plastyki z literaturą dla dzieci. Główny akcent stawiamy na 
literaturę Janusza Korczaka. W działaniach plastycznych można 
inspirować się również twórczością innych autorów tworzących 
w nurcie J. Korczaka. Realizacje plastyczne niech będą ilustracją 
dotyczącą świata dziecka ze wszystkimi aspektami, które są dla 
niego ważne; niech będą rejestrem emocji, zainteresowań i 
jego doświadczeń. Prace nie mogą mieć znamion ingerencji ze 
strony dorosłych i mają być wykonane ręką dziecka. Praca 
dorosłych opiera się na inspirowaniu dziecka, przygotowaniu 
zajęć, dokumentowaniu, organizowaniu wystawy i dostarczaniu 
twórczości dzieci na konkurs. Jury ocenia instytucje za 
stworzenie najlepszych warunków dla twórczego rozwoju na 
podstawie dostarczonej dokumentacji. 
Technika 
Każda technika nadająca się do montażu w antyramy lub 
powieszenia (techniki malarskie, rysunkowe, mieszane, 
wyklejanki, collage). Prace wykonane materiałami sypkimi, 
wyklejane plasteliną nie będą przyjmowane. Dopuszcza się 
dostarczanie prac fotograficznych będących rejestracją działań 
w technikach trudnych do przedstawienia na płaskiej 
płaszczyźnie (np. sztuka land art., environment). 
Harmonogram zadań dla instytucji: 
a) do 15.05.2012r. – ZAJĘCIA PLASTYCZNE dla dzieci w 
macierzystej  placówce  
b) do 18.05.2012 r. – WYSTAWA PRAC (prace wszystkich dzieci 
z widocznym oznakowaniem projektu “Król Maciuś I w Świecie 
Małego Dziecka”. 
c) do 21.05.2012 r. – wykonanie dokumentacji fotograficznej 
zajęć i wystawy (2 egzemplarze – dla PKZ i dla siebie w formie 
zdjęć i zapisu na płycie  CD.  Można również przygotować 
dokumentację w formie foto-albumu. 
e) do 28.05.2012 r. – dostarczenie dokumentacji do PKZ:  
– fotografie, 10 przykładowych prac i opisu przebiegu zajęć z 
ich ewaluacją), listy z nazwiskami i imionami dzieci (wszyscy 
uczestnicy konkursu), listy autorów prac wytypowanych do 
wystawy finałowej. Po 10 reprezentacyjnych prac z placówek 

zostanie zaprezentowanych na wystawie finałowej.  
Nadesłane do PKZ prace mają być reprezentacją przekroju 
wiekowego dzieci i poruszanego zagadnienia, a nie 
szczególnych uzdolnień dzieci.  Jeżeli opiekun uzna, że z 
jakiegoś powodu powinniśmy zobaczyć pracę “słabszą”, to 
prosimy ją nam  dostarczyć. 
Instytucje przystępujące do konkursu proszone są o 
wypełnienie karty zgłoszenia i przekazanie jej organizatorom w 
możliwie najkrótszym czasie od otrzymania regulaminu. 
Zgłoszenia przyjmujemy również drogą mailową. Prosimy o 
posiadanie zgody rodziców na udział dzieci w programie z 
uwagi na prezentację ich twórczości na wystawach i 
materiałach promocyjnych oraz udział dzieci w przygotowanych 
dla nich warsztatach. 
Informacja o szkoleniach i warsztatach 
19 maja (sobota) – Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
w Sosnowcu, tel. 32/ 292 78 07; 32/ 292 72 50  

BAJKA TERAPEUTYCZNA /część “B”/ 
Zapraszamy do napisania nowej bajki terapeutycznej, 
poruszającej zaobserwowane obecnie problemy dzieci. 
Objętość tekstu do 3 stron A4 (wydruk oraz plik w formacie 
Microsoft Word of Windows na nośniku elektronicznym). 
 
Zasady uczestnictwa 
Konkurs literacki adresowany jest do pedagogów, instruktorów, 
animatorów kultury, studentów oraz rodziców. 
Termin oddania prac  do 21 maja 2012 r. Prace podpisane 
godłem (nie nazwiskiem) prosimy umieścić w kopercie, do 
której należy dołączyć drugą, mniejszą kopertę oznaczoną tym 
samym godłem zawierającą dane osobowe autora (imię, 
nazwisko, wiek, zawód, uczelnia – w przypadku studentów, 
oraz tytuł pracy, kontakt telefoniczny, adres mailowy i 
pocztowy). 

SCENARIUSZ /część “C”/ na propozycję zajęć plastycznych dla 
małego dziecka inspirowanych literaturą  
Zasady uczestnictwa 
Konkurs na scenariusz adresowany jest do pedagogów, 
instruktorów, animatorów kultury studentów oraz rodziców. 
Termin oddania prac  do 21 maja 2012 r.  
Scenariusz powinien zawierać opis zajęć, w których największą 
aktywnością wykazuje się małej dziecko. Dorosły (pedagog, 
rodzic) może jedynie przygotować wszystkie niezbędne 
elementy zabawy plastycznej (można je przygotować z 
dzieckiem). 
Scenariusz powinien zawierać następujące informacje: 

temat, cele, czas trwania zabawy, wykaz środków niezbędnych 
do realizacji, miejsce, ilość uczestników, literaturę będącą 
inspiracją do działań (lub jej fragment, cytat) oraz jeśli 
występują – dodatkowe formy inspiracji do pracy (dźwięk, 
światło, itp.), a także ewaluację.  
 
UWAGI KOŃCOWE 
KATEGORIA “A” 
W tej kategorii przyznamy trzy Nagrody Specjalne za najlepiej 
zorganizowaną część poświęconą praktycznej realizacji zajęć z 
małym dzieckiem. Zwycięska placówka otrzyma tytuł “Przyjaciel 
Małego Dziecka” oraz nagrody pieniężne ufundowane przez 
organizatora, Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz  
sponsorów. Przewidujemy przyznanie wyróżnień i nagród 
niespodzianek. Uczestniczące w programie instytucje otrzymają 
dyplomy uczestnictwa a nauczyciele specjalne podziękowania. 
Dzieci zostaną wymienione imiennie na grupowych dyplomach i 
zaproszone do udziału w warsztatach finałowych 
organizowanych przez PKZ. Reprezentacja dzieci z każdej 
instytucji weźmie udział w uroczystości rozdania nagród i 
spektaklu teatralnym. 
Ogłoszenie wyników – 11 czerwca (poniedziałek) 2012 r. 
WARSZTATY FINAŁOWE – czerwiec 2012 r. – PKZ 
FINAŁ – 20 czerwca (środa) 2012 r.  – TEATR ZAGŁĘBIA  
w SOSNOWCU 
KATEGORIA “B” i” C” 
W tych kategoriach przyznajemy I, II, III miejsce za które 
uczestnicy otrzymają nagrody pieniężne.  
O przyznaniu i podziale nagród zdecyduje jury składające się ze 
specjalistów w dziedzinie pedagogiki i twórczości. 
Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją 
regulaminu. Organizator zastrzega prawo do udzielania 
informacji o wynikach konkursu i laureatach oraz 
eksponowania dostarczonych materiałów. 
Nagrodzone i wyróżnione prace oraz przykładowe reprodukcje 
prac plastycznych i zdjęć dostarczonych przez instytucje oraz 
wykonane przez PKZ zostaną ujęte w publikacji dokumentującej 
program i rozesłany nieodpłatnie do zainteresowanych 
placówek. Autorzy zamieszczonych prac nie pobierają 
dodatkowych opłat za ich publikację i przekazują prawa 
autorskie organizatorom. 
Osoba odpowiedzialna za projekt: Sylwia Nowak, starszy 
instruktor ds. plastyki i edukacji, mail: sylw.plast@wp.pl,  
tel. 606877785 
Adres organizatora: Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 
41-300 Dąbrowa Górnicza, dla przesyłek kurierskich, 41-300 
Dąbrowa Górnicza, ul. Wojska Polskiego 52 
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