
Konkurs plastyczno - techniczny 

„Motyl owad radosny” 

 

Świetlica Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 33 im. Jana Brzechwy z Oddziałami 

Przyszpitalnymi w Chorzowie zaprasza dzieci z klas I – VIII do udziału w międzyszkolnym 

konkursie plastyczno – techniczny „Motyl owad radosny”. 

 

 

Wstęp 

Motyl jest wyjątkowym owadem, gdyż jego pojawienie się zawsze wywołuje uśmiech. No bo 

kto się uśmiecha widząc muchę, komara czy pszczołę? Te owady raczej omijamy z daleka. 

Natomiast widok kolorowego motyla jest tak miły. Obserwujemy kolory, delikatne ruchy 

skrzydełek. Każdy widział motyla. Na łące, przy kwiatkach w parku, może kiedyś motyl wleciał 

do klasy czy do twojego pokoju. Motyle zachwycają wzorami na skrzydełkach, choć zdarzają 

się motyle jednobarwne ze skromnym wzorkiem, np. bielinek czy cytrynek. Obecnie na świecie 

żyje około 150 tysięcy gatunków motyli, z czego w Polsce ponad 3 tysiące. Motyle różnią się 

wielkością skrzydeł, ich kolorami i wzorami, lecz jest coś, co je łączy – motylkowe skrzydła są 

symetryczne – czyli prawe skrzydełko jest takie samo jak lewe. Pooglądaj fotografie motyli 

zamieszczone w Internecie lub w publikacjach książkowych i narysuj własnego motyla lub 

przedstawiciela wybranego gatunku. Pamiętaj, aby przy skrzydełkach zachować zasadę 

symetrii! Praca ma przedstawiać jednego motyla, więc musi on być odpowiednio duży 

i wyraźny. Zadbaj również o odpowiednie tło.  

 

 



Cele konkursu:  

1. Rozwijanie wśród dzieci wrażliwości na piękno przyrody. 

2. Poszerzanie wiedzy nt. motyli żyjących w Polsce i poza jej granicami.  

3. Utrwalenie pojęcia symetrii i zastosowania go w praktyce. 

4. Rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki. 

5. Zachęcanie do korzystania z Internetu i publikacji książkowych jako źródeł wiedzy 

przyrodniczej. 

6. Propagowanie zachowań ekologicznych. 

7. Rozwijanie twórczej ekspresji i kreatywności dzieci. 

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa dzieci w konkursie: 

Praca konkursowa wykonana przez dziecko może być wykonana dowolną techniką plastyczną 

(rysunek, malunek, wycinanka, kolaż itp.), praca może mieć formę płaską lub przestrzenną. 

Format pracy nie powinien przekraczać wielkości A3.  

Każda praca powinna zostać opisana na jej odwrocie tj.  

• Imię i Nazwisko uczestnika konkursu, klasa,  

• adres szkoły, 

•  Imię i Nazwisko opiekuna/nauczyciela, nr tel. Adres e-mailowy 

Prace należy dostarczyć do 17.05.2022 r. na adres:  

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 33 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Przyszpitalnymi  

w Chorzowie, ul. Dyrekcyjna 3 

Wyniki konkursu i nagrody: 

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac 

laureatów konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory 

artystyczne, materiał użyty do wykonania prac. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi 20.05.2022 r. (laureatów poinformujemy telefonicznie) 

 

 



Uwagi: 

Przekazując pracę na konkurs, potrzebna jest pisemna zgoda rodziców (prawnych 

opiekunów) na udział dziecka w konkursie. Zgoda powinna być dostarczona razem z 

pracą konkursową.  

Dane osobowe uczestników zostają pozyskane wyłącznie do celów konkursu i nie 

będą udostępnione podmiotom trzecim. 

 

Organizator konkursu: Joanna Gałeczka 


