REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Przysłowia i powiedzenia o zwierzętach”
( w ramach Dnia Języka Ojczystego )

Cele konkursu :
* poznanie polskich powiedzeń i przysłów o zwierzętach
* upowszechnianie polskich przysłów i powiedzeń, które są nazywane „mądrością narodu”
* upowszechnianie piękna języka polskiego
* poszerzanie zasobu słownictwa uczniów
* rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych
* kształtowanie wrażliwości estetycznej
* doskonalenie zdolności manualnych
* promowanie utalentowanych uczniów

1. Organizatorem konkursu jest SPK im. Ireny Sendlerowej w Cavan
2. Konkurs jest jednoetapowy, skierowany do uczniów kl. 0 – III
3. Wszyscy uczestnicy konkursu będą korzystać z „Banku Przysłów i Powiedzeń”
zamieszczonego na końcu Regulaminu. Należy wykonać ilustrację do wybranego
przysłowia/powiedzenia. Forma pracy dowolna.
4. Prace będą przyjmowane do 24/02/19. Proszę je składać do p. Teresy Michalskiej lub do
wychowawcy klasy.
5. Na odwrocie pracy proszę umieścić swoje dane: imię, nazwisko, klasa, a także treść
przysłowia/ powiedzenia, które zostało zilustrowane.
6. Powołana komisja wyłoni zwycięzców. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę
samodzielność, oryginalność oraz estetyka wykonania pracy.
7. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy, a uczniowie, których rodzice opłacili Komitet
Rodzicielski otrzymają nagrody rzeczowe.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10/03/19.

BANK PRZYSŁÓW I POWIEDZEŃ O ZWIERZĘTACH
WÓŁ
1. Nie pamięta wół, jak cielęciem był.
2. Patrzeć, jak cielę na malowane wrota.
3. Pokorne ciele dwie matki ssie.
4. Pasuje, jak wół do karety
KOŃ
1. Baba z wozu, koniom lżej.
2. Darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda.
3. Głodny, że zjadłby konia z kopytami.
4. Jak spaść, to z wysokiego konia.
5. Konia kują, żaba nogę podstawia.
6. Koń ma cztery nogi i też się potknie.
7. Łaska pańska na pstrym koniu jeździ.
8. Pańskie oko konia tuczy.
9. Słowo się rzekło, kobyłka u płota.
10. Znać się jak łyse konie.
KOT
1. Gdy kota nie ma myszy harcują.
2. Każdy kot w nocy czarny.
3. Kot zawsze na cztery łapy spadnie.
4. Pierwsze koty za płoty.
KOZA
1. Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała.
2. Na pochyłe drzewo, to i koza wskoczy.
3. Przyjdzie koza do woza.
4. Raz kozie śmierć.
MUCHA
1. Ruszać się jak mucha w smole.
MYSZ
1. Biedny, jak mysz kościelna.
2. Siedzi cicho, jak mysz pod miotłą.
NIEDŹWIEDŹ
1. Nie dziel skóry na niedźwiedziu.
OWCA
1. Chodzi, jak błędna owca.
PIES
1. Delikatny, jak francuski piesek.
GOŁĄB
1. Lepszy wróbel w garści, niż gołąb na dachu.
2. Pieczone gołąbki nie lecą same do gąbki.

DUDEK
1. Każdy dudek ma swój czubek.
INDYK
1. Indyk myślał o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścięli.
JASKÓŁKA
1. Jedna jaskółka wiosny nie czyni.
2. Powiedziały jaskółki, że niedobre spółki.
KRUK
1. Kruk krukowi oka nie wykole.
KOGUT I KURA
1. Obchodzić się z kimś, jak z jajkiem.
2. Daj kurze grzędę, a ona: wyżej będę!
3. Grosz do grosza, a będzie kokosza.
4. Jajko mądrzejsze od kury.
5. Jeszcze tego nie było, żeby jajko kurę uczyło.
6. Pisać, jak kura pazurem.
7. Trafiło się, jak ślepej kurze ziarno.
PLISZKA
1. Każda pliszka swój ogonek chwali.
SOWA
1. Mądry/a jak sowa.
SÓJKA
1. Wybiera się, jak sójka za morze.
WRONA
1. Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one.
RAK
1. Pokazać komuś, gdzie raki zimują.
RYBA
1. Dzieci i ryby głosu nie mają.
WILK
1. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka.
2. O wilku mowa, a wilk tuż.
ŻABA
1. Zarzekał/a się, jak żaba błota.

