
Ogłaszamy konkurs plastyczno – literacki

Przymusowe  przebywanie  w  czterech  ścianach  przez  dłuższy  czas,  nawet  jeśli  jest  to
miejsce o pozytywnych konotacjach emocjonalnych, z czasem staje się trudne dla wszystkich...
Nasze domy stały się dla wielu z nas swoistą pułapką i nie chodzi tu tylko o kwestię fizycznego
„uwięzienia”. Bycie razem zmusza nas do radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, w tym wąskim
gronie, w którym nie zawsze był czas rozmawiać na trudne tematy. Możemy złapać się na myśleniu,
że wszędzie byłoby dobrze, byle tylko móc wyrwać się na chwilę z własnego domu, odreagować,
pooddychać  świeżym powietrzem...  Z  drugiej  zaś  strony zdajemy sobie  sprawę,  że  właśnie  w
naszych  domach  jest  teraz  najlepiej,  bo  najbezpieczniej.  Przyjdzie  nam  w  najbliższym  czasie
borykać  się  wieloma  sytuacjami  paradoksalnymi,  z  lękiem  i  niewypowiedzianymi  emocjami.
Czasem to, czego nie da się nazwać, łatwiej jest oddać sztuką. Powszechnie wiadomo również, że
pozytywne emocje, pozwalają nam przetrwać najtrudniejsze momenty. Dlatego proponujemy wam
zabawę, w której spróbujemy odczarować rzeczywistość. Zasady są proste – myślimy pozytywnie i
wyrażamy siebie twórczo.

Temat naszego konkursu plastyczno – literackiego to:

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE W DOMU NAJLEPIEJ

Prace plastyczne przygotowują dzieci młodsze (nie określamy dolnej granicy wiekowej) a także 
przedszkolaki i dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 

Wybieramy jeden z dwóch członów tematu:

WSZĘDZIE DOBRZE... - pokaż, jakie ulubione miejsca czekają na Ciebie, aby móc wspólnie 
radośnie się bawić. 

...ALE W DOMU NAJLEPIEJ – pokaż jak pozytywnie spędzasz czas w domu. Które aktywności 
dają Ci najwięcej dobrej energii. Zaraź nią innych :)

Prace literackie przygotowują uczniowie klas IV-VIII oraz starsze. Nie określamy górnej granicy 
wiekowej. Chcemy, aby rodzeństwo oraz rodzice naszych Drogich Pacjentów również mieli 
możliwość dołączyć do zabawy. Zatem, jeśli ktoś z osób dorosłych chce się podzielić swoją wizją 
tematu – zapraszamy!

Praca w formie wiersza lub tekstu ciągłego, obrazująca powiedzenie: WSZĘDZIE DOBRZE, ALE 
W DOMU NAJLEPIEJ w perspektywie obecnej sytuacji na Świecie. 

Wszystkie prace będą oceniane z dodatkowym podziałem na kategorie wiekowe. (szczegóły w 
regulaminie)


