
Wojewódzki Przegląd Działań Artystycznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„W zaczarowanym świecie Jana Brzechwy” 

 
ORGANIZATOR:  

• Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, 

• Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Fabryka Marzeń”. 

 
 
CELE PRZEGLĄDU: 

• rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej u dzieci z wykorzystaniem utworów 
muzyczno-literackich, 

• rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne z 
wykorzystaniem różnych materiałów, a także technik i form, 

• prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej,  

• czerpanie pozytywnych wzorców z literatury dziecięcej, 

• rozwijanie wyobraźni oraz kształtowanie u 

umiejętności plastycznych i literackich.  
 
 
TEMATYKA PRZEGLĄDU i WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 
Przegląd składa się z dwóch wydarzeń:  

• Konkursu plastycznego, 

• Konkursu interpretacji teatralnej  utworu. 
 

 

KONKURS PLASTYCZNY  
 

Zadaniem konkursowym uczestników jest przedstawienie w formie plastycznej wydarzenia, 
przygody zaczerpniętej z twórczości Jana Brzechwy. Prace mogą być wykonane dowolną  
techniką  w dowolnym formacie. Prace muszą być wykonane indywidualnie.  
 



Konkursu skierowany jest do:  

• dzieci w wieku przedszkolnym,  

• uczniów szkół podstawowych, 

• podopiecznych ośrodków terapii zajęciowej,  

• domów dziennego wsparcia. 
 
UWAGA! Wszystkie prace powinny być czytelnie podpisane i zawierać następujące informacje: 
autor, wiek, klasa, adres szkoły, nr telefonu nauczyciela.  
 
Prace należy nadsyłać: 

• do 20 kwietnia 2020 r.  

• na adres: Pałac Młodzieży w Nowy Sączu, ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz 

 
Kontakt: 

• mgr Anna Łukasik 

• tel. kom. 502 218 884 

• a.lukasik@palacmlodziezy.pl 
 
 
KONKURS TEATRALNEJ INTERPRETACJI UTWORU 

 
Zadaniem konkursowym uczestników jest interpretacja dowolnego utworu prezentującego 
przygody i wydarzenia zaczerpnięte z twórczości Jana Brzechwy. Czas przygotowanej 
prezentacji nie może przekraczać 5 minut.  
 
Jury konkursowe będzie oceniać następujące elementy prezentacji: 

• pamięciowe opanowanie tekstu, 

• grę aktorską, 

• dobór elementów scenicznych (kostium, rekwizyty). 

 
Karty zgłoszeń do konkursu należy nadsyłać: 

• do 20 kwietnia 2020 r. 

• Przesłuchania konkursowe odbędą się 29 kwietnia 2020 r. od godz. 10:00 w Pałacu 
Młodzieży w Nowym Sączu 

 
Kontakt: 

• mgr Anna Łukasik 

• tel. kom. 502 218 884 

• a.lukasik@palacmlodziezy.pl 
 
 

FINAŁ PRZEGLĄDU ODBĘDZIE SIĘ 29 KWIETNIA 2020 R. O GODZ. 13:00 W 
PAŁACU MŁODZIEŻY W NOWYM SĄCZU. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!   

 

      
 

,,Projekt realizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza ” 


