Konkurs diecezjalny
TAJEMNICZE ZNAKI BOGA W MOJEJ PARAFII
Drodzy uczniowie , zachęcamy Was do udziału w Konkursie diecezjalnym z okazji
dwudziestej piątej rocznicy powstania naszej diecezji .



Celem pracy jest ciekawe przedstawienie miejsc, przedmiotów we wnętrzu świątyni,
w których Bóg działa w sakramentalnych znakach .
Tematem konkursu jest poznanie i podkreślenie związku dzieci ze swoją wspólnotą
parafialną. Zadaniem uczestników będzie także odkrywanie działania Pana Boga
w sakramentalnych znakach.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

ZADANIA DLA UCZNIÓW z kl. I-III
 Wykonaj:
 ilustrację (może być z wycinków gazet, inspirowanych wnętrzem własnego kościoła
parafialnego),
 lub plakat techniką kolaż (polegającą na formowaniu i kompozycji z różnych
materiałów) miejsc, przedmiotów (np. prezbiterium, konfesjonał, chrzcielnica, ołtarz)
związanych ze sprawowaniem sakramentów w swojej parafii.
 Możesz wykonywać zdjęcia telefonem komórkowym, posługiwać się gazetkami
parafialnymi, zdjęciami ze strony internetowej parafii, itp.
 Powinieneś w pracy ukazać skutki i owoce działania konkretnego sakramentu w życiu
wspólnoty Kościoła i człowieka.
 Ilustrację wykonaj samodzielnie (możliwość konsultacji z nauczycielem plastyki),
w formacie A4 lub A3
 Do pracy ( na drugiej stronie) należy przymocować wypełnioną kartę zgłoszenia (poproś
o nią swojego katechetę)
 Prace należy złożyć do dnia 6 marca 2017 roku u swojego katechety.
 Jury będzie oceniać prace według następujących kryteriów:
1/ zgodność z tematem,

2/oryginalność formy plastycznej
3/ estetyka pracy
4/samodzielność wykonania
Do II etapu konkursu zostaną wytypowane trzy najciekawsze prace z klas I – III

ZADANIA DLA UCZNIÓW z kl. IV – VI











Zastanów się nad sensem i sposobem sprawowania sakramentów.
Wykonaj film telefonem komórkowym miejsc, przedmiotów, (np. prezbiterium,
konfesjonał, chrzcielnica, ołtarz), związanych ze sprawowaniem sakramentów w swojej
parafii.
Film można zaopatrzyć swoim nagranym komentarzem, wywiadem z innymi osobami.
Pożądane jest także, aby ukazać w pracy skutki, owoce działania konkretnego
sakramentu w życiu wspólnoty i człowieka.
Film należy wykonać samodzielnie (możliwość konsultacji z nauczycielem języka
polskiego, informatyki, katechetą, księdzem Proboszczem).
Czas nagrania max 3 minuty.
Pracę należy nagrać na nośniku elektronicznym i umieścić w kopercie wraz wypełnioną
kartą zgłoszenia ( poproś o nią swojego katechetę).
Prace należy złożyć do dnia 6 marca 2017r. u swojego katechety.
Jury będzie oceniać prace według następujących kryteriów:
1/ zgodność z tematem,
2/oryginalność
4/samodzielność
5/poprawność teologiczna

Do II etapu konkursu zostaną wytypowane trzy najciekawsze prace z klas IV – VI
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Prawa autorskie przechodzą na organizatora.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne promowanie ich prac przez
organizatora konkursu oraz podanie ich danych osobowych do publicznej wiadomości.
Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi do 28 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej
www.katecheza.floriańska3.pl
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 12 maja 2017 r. w kaplicy kurialnej o godz. 11.00
(ul. Floriańska 3)
UWAGA
Dnia 24 stycznia ( wtorek) zapraszam wszystkich uczniów z kl. IV – VI zaineresowanych
konkursem do salki katechetycznej (05) na godz. 14.35 w celu szczegółowego omówienia
konkursu.
Małgorzata Cudny

