
Regulamin konkursu językowo- rysunkowego SŁOWO-DZIWY

1. Konkurs organizowany jest w związku z Dniami Języka Oj-czystego (22-26.02.2021 r.)

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Poznaniu. Tydzień tematyczny odbywa się z uwagi

na obchodzony 21 lutego  Międzynarodowy Dnień Języka Ojczystego.

2.  Organizatorem  konkursu  są  nauczycielki  polonistki:  Agnieszka  Walczak  i  Michalina

Surma.

3. Konkurs skierowany jest do Uczniów klas 4 -8 ZSP nr 6.

4. Celem konkursu jest:  

rozwijanie  kreatywności  słowotwórczej,  umiejętność  łączenia  słowa  z  obrazem,

wyszukiwanie  powiązań  między  słowem  a  obrazem,  zabawa  słowem,  dostrzeganie

niebanalnych znaczeń słów.

5. Treść konkursu:

Uczestnik  zabawy powinien  tak  przekształcić  znaczenie  istniejącego  już  słowa lub  grupy

wyrazów, by później poprzez rysunek ukazać jego nowe, nietypowe połączenie i znaczenie.

Przykładem dla tej twórczości mogą być rysunki Jarońskiego.

Treść  wyrazów  i  przypisanych  do  nich  obrazków musi  być  poprawna  i  stosowna.  Obok

zwrotów charakterystycznych dla języka współczesnego dopuszcza się zwroty  potoczne, np.

z języka młodzieżowego, czy gwarowe, ale nie kolokwialne czy wulgarne albo zawierające

błąd językowy. Oczywiście liczy się poprawna pisownia.

Uwaga! Nie wolno użyć wyrazów już użytych w ilustracjach Jarońskiego oraz w przykładach

z regulaminu.

6. Warunki uczestnictwa w konkursie:

a. konkurs rozgrywany jest w kategorii indywidualnej;

b. każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę;

c. prace muszą być wykonane samodzielnie;

d. praca musi być podpisana imieniem, nazwiskiem i klasą uczestnika;

e.  prace  należy  przesłać  do  3 marca  (środa)  2021 r. w formie  pliku  lub  zdjęcia

na adres mailowy Organizatorów: michalinajusik.zsp6@gmail.com. 

f. Istotna jest: kreatywność, ciekawy dobór haseł, estetyka i pomysłowość rysunków

7.  Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową w składzie: Magdalena Ciura, Sylwia

Małecka,  Michalina  Surma,  Agnieszka  Walczak.  Najlepsze  prace  zostaną  nagrodzone

nagrodami  i  opublikowane  na  stronie  internetowej  szkoły.  Każdy  uczestnik  otrzyma

pozytywną wpis do oceny z zachowania. 



Co należy zrobić?

a.  Weź  ciekawy  wyraz  (lub  grupę  wyrazów  o  charakterze  powiedzenia  lub

frazeologizmu),  które  zawierają  w  sobie  możliwość  znalezienia  innych  połączeń

wyrazów i nowych znaczeń, np. ZEGAR, TRZY GRACJE

b. Podziel go na mniejsze wyrazy (litery) tworzące nowe znaczenia, np. Z – E-

GAR 

3 - gra, c – je.

c. A teraz narysuj rysunek przedstawiający wyrazy z punktu 2. podpisując je

tak,   jak  brzmiał  wyraz  w  punkcie  1,  np.  (rysujmy  garnek  z  literą  E)

podpisujemy ZEGAR; (rysujemy cyfrę 3, która w coś gra i literę C, która coś

je)  podpisujemy TRZY GRACJE

Poniżej  ukazane  przykładowe  rysunki  będące  dziełem  pana  Pawła  Jarońskiego  -  źródło

ilustracji podano w nawiasach kwadratowych pod obrazkami.

          

[https://jaronski.pl/wprzyblizeniu3/]         [https://jaronski.pl/blog/szczury/]



[https://jaronski.pl/blog/zle-decyzje/]                         

[https://jaronski.pl/ktowygra/]


