
              OLIMPIADA ARTYSTYCZNA   

                                                                  Kategorie wiekowe: 

Kategoria I - kl. 1-3 SP 

Kategoria II - kl. 4-6 SP 

Kategoria III - kl. 7-8 SP 

Kategoria IV - Liceum 

Kategoria V - Dorośli (rodzice i nauczyciele)                                             

                          ETAP 1 – ELIMINACJE SZKOLNE  

                                     Eliminacje szkolne odbędą się zdalnie! 

           Chętni uczniowie przesyłają nagrane występy, prezentacje drogą mailową  

                      wpisując w tytule: nazwę szkoły, imię i nazwisko, klasę oraz  

                                           tytuł i autora wykonywanego utworu,    

                                    na adres: joanna.drazewska@szkolasen.com     

                        do dnia 15.04.2023, do godz.24.00!  Im wcześniej tym lepiej       

                   Wszystkie filmiki przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę! 

 

Celem eliminacji szkolnych  jest wyłonienie po 2 finalistów z każdej grupy wiekowej, w        

następujących konkurencjach artystycznych: 

* ŚPIEW                                                                                                                                                 

  -  występ indywidualny - czas trwania prezentacji  do 3 min. 

  -  występ grupowy / chór / zespół  - czas trwania prezentacji do 5 min.   

    Śpiewamy w języku polskim!   

                                                                                                                                                        

* INSTRUMENTALIŚCI 

  -  występ indywidualny -  czas trwania prezentacji do 3 min.                                                                                                  

  - występ grupowy /  orkiestra  - czas trwania prezentacji do 5 min.   

*  TANIEC   

   - taniec indywidualny- czas trwania prezentacji do 3 min. 

   - taniec grupowy - czas trwania prezentacji do 3 min.                                                                                                          
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*  GIMNASTYKA / AKROBATYKA  z podkładem muzycznym. 

  -  występ indywidualny -  czas trwania prezentacji  do 3 min.  

  - występ grupowy – czas trwania prezentacji do 3 min.       

Kryteria oceny: poprawność wykonania, interpretacja utworu muz., wyraz artystyczny, strój. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  KONKURS PLASTYCZNY 

Temat: MOJE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE. 

               Wszystkie prace plastyczne przesyłamy wyłącznie drogą mailową w formie  

                                skanu lub zdjęcia  (załącznik) na adres e- mail: 

             joanna.drazewska@szkolasen.com, do dnia 15.04. 2023,  do godz. 24.00  

            Wszystkie prace plastyczne przesłane po terminie, nie będą brane pod uwagę!   



W temacie maila proszę wpisać:                                                                                                                     

• kategorię wiekową - kat. ... / klasa ..., do której uczęszcza autor pracy                                                 

• imię i nazwisko autora pracy                                                                                                                  

• nazwę szkoły 

W mailu: napisz krótką informację dotyczącą zastosowanej techniki plastycznej i 

uzasadnienie dlaczego wybrałeś/-aś tę technikę. 

W ramach konkursu uczestnik może przesłać tylko jedną pracę. Dozwolone techniki:  

*plastyczne: rysunkowe, graficzne, malarskie 

*przestrzenne (rzeźba / płaskorzeźba) np. z gliny, masy solnej, masy papierowej/plasteliny 

*płaskie np. wycinanka / wydzieranka / wyszywanka z kolorowych szmatek / witraż / kolaż 

*grafika komputerowa 2D lub 3D wykonana samodzielnie w programie graficznym. 

Skan / zdjęcie - widoczna cała praca, zdjęcie wyraźne, wykonane w świetle dziennym, format 

.jpg. Prace przesłane w innej formie, inną drogą lub przesłane po terminie nie będą brane pod 

uwagę! 

Kryteria oceny: 

• praca wykonana samodzielnie od pomysłu do realizacji                                                                         

• zgodność z tematem                                                                                                                                 

• oryginalność                                                                                                                                            

• pomysłowość                                                                                                                                            

• staranność wykonania  

 

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt. 

Pozdrawiam, 

Joanna Drążewska  

                                                               

 


