
„ENERGETYCZNY  ŚMIESZKOWIEC” 

zapraszamy do udziału 

w ogólnopolskim konkursie plastycznym 

bo  ŚMIECH  TO  ZDROWIE 

 

Tematyka zaproponowanego konkursu sprawia, że będziemy musieli oderwać się od otaczającej nas 

rzeczywistości i przenieść się do świata pełnego humoru, pozwalającego nam zdystansować się, 

poradzić sobie z trudnymi sytuacjami wynikającymi z przymusowej izolacji i ograniczonych 

kontaktów społecznych. Starajmy się jak najczęściej uśmiechać do siebie, poprawiać sobie humor 

(np. oglądając komedie), znajdując powody do śmiechu w różnych sytuacjach dziejących się wokół 

nas. Dzięki temu w lepszej kondycji psychicznej powrócimy, miejmy nadzieję, już niedługo, do 

naszej „normalności” - dzieci szkolnej , a rodzice zawodowej. 

Nawiązując do naszej „szkolnej normalności” nie mogę nie wspomnieć jak wielkie znaczenie ma 

humor dla każdego członka naszej społeczności. W szkole, która narzuca pewne ograniczenia na 

relacje międzyludzkie, wymaga od uczniów dyscypliny i stosowania się do określonych reguł  

obecność humoru w codziennym procesie dydaktyczno-wychowawczym jest wręcz niezbędna, 

ponieważ m.in. rozładowuje napięcie emocjonalne i redukuje stres. Nauczyciele często 

wykorzystują elementy humoru podczas prowadzonych zajęć w celu wytworzenia dobrej atmosfery, 

zmniejszenia dystansu, wzbudzenia optymizmu, pobudzania uczniów do myślenia, stymulowania 

ciekawości i entuzjazmu, odprężenia uczniów po intensywnej pracy umysłowej. Humorystyczne 

zagadki i nietypowe porównania redukcją monotonię, a treści podawane na wesoło są szybciej i na 

dłużej zapamiętywane.  

Poprzez śmiech, który jest naturalnym sposobem wyrażania emocji dotleniamy organizm, 

poprawiamy pracę serca, a także podnosimy poziom endorfin w organizmie. Lepiej integrujemy się 

w grupie, mamy większe zaufanie do otaczających nas ludzi, po prostu czujemy się bezpieczniej. 

Nauczyciele kierują do dzieci dużą dawkę humoru w postaci dowcipów, humorystycznych 

anegdotek, propozycji filmowych, itp. Zachęcają także, aby uczniowie sami tworzyli i analizowali 

humor np. poprzez działania intelektualne: tworzenie własnych śmiesznych historyjek, ćwiczenie 

się w opowiadaniu żartów,  zabawne skojarzenia, a także zabawy ruchowe: improwizacje wesołych 

sytuacji, wcielanie się w postaci z wesołych bajek, itd. 

 

Z dużej puli konkursów dla dzieci wybrałam „Energetycznego Śmieszkowca”, ponieważ udział  

w nim może być taką właśnie okazją do wesołej zabawy. 

Organizator - Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu zaprasza do ogólnopolskiego konkursu 

plastycznego dzieci w wieku 6-9 lat. Co ma być tematem pracy? 



„Energetyczny Śmieszkowiec to najprawdopodobniej zwierzę. Zawsze pełne energii, skoczne, 

radosne i wprawiające nas w dobry nastój. W jego obecności wszystkie smutki te małe i duże 

znikają. Jest figlarny, w jego głowie co chwilę powstają nowe pomysły na psoty. Podobno wygląda 

niesamowicie.” 

Tu właśnie pojawia się pole do popisu dla naszych pociech, które mogą stworzyć w swojej 

wyobraźni zabawnego bohatera, np. opierając na jego zdolnościach elementy wyglądu: bardzo 

dobry słuch - nietypowe, duże uszy, umiejętność latania – dziwne skrzydła, itd. Ważne, żeby się 

uśmiechnąć na jego widok. A może wymyślić jakąś śmieszną historyjkę z jego udziałem  

i opowiedzieć domownikom? Dzieci mają podczas tego typu zajęć tak wiele pomysłów, że wciąż 

zaskakują nas swoją kreatywnością. 

Organizatorzy zachęcają do stworzenia autorskiej formy Śmieszkowca! Praca może być wykonana 

w dowolnych technikach rysunkowo - malarskich, praca płaska. Wykorzystajmy materiały 

plastyczne, które mamy w domu : kredki świecowe, kredki ołówkowe, farby akwarelowe, farby 

plakatowe, itd. Ważne, aby praca była efektem przemyśleń dziecka i wykonana samodzielnie. 

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

Pracę należy przesłać w formie zdjęcia lub skanu na podany adres e-mail: info@galeriaopole.pl, 

praca powinna być wysłana w formie pliku JPG. W przypadku zdjęć robionych telefonem 

komórkowym minimalna rozdzielczość zdjęcia to 5 megapikseli. Podczas wykonania dokumentacji 

fotograficznej należy zwrócić uwagę aby praca była dobrze oświetlona a zdjęcie wyraźne, ostre. 

 

Prace wyłącznie w formie elektronicznej, wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia oraz zgodą 

rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie należy przesłać do 25 maja 2020 r. pod adres: 

info@galeriaopole.pl  

W  TEMACIE  WIADOMOŚCI:  „Energetyczny Śmieszkowiec” 

Strona organizatora: galeriaopole.pl 

Dla autorów najlepszych prac - miejsca I, II i III - przewidziano nagrody rzeczowe. 

Wyniki konkursu (lista laureatów oraz autorów prac, które zakwalifikowały się do wystawy) 

zostaną podane do wiadomości 29.05.2020 r. na stronie Organizatora. 

 

Zapraszam do dobrej zabawy  i dużej dawki humoru! 

 

                                                  Wychowawca świetlicy Beata Nazorek 


