Ппштпвани,
Центар за стручнп усавршаваое заппслених у пбразпваоу Крагујевац, у
сарадои са ппзнатим крагујевачким дечјим песникпм, Александрпм
Јаоушевићем, ппкреће ликпвни кпнкурс „Кад ппрастем бићу мали“.
Кпнкурс ће трајати дп 31.децембра 2015.гпдине, а намеоен је
ученицима пснпвних шкпла у Крагујевцу и регипну.
Један пд циљева кпнкурса „Кад ппрастем бићу мали“ је илустрација
истпимене збирке песама и прича за децу. Планиранп је да збирка, трећа пп
реду пвпг аутпра, угледа светлп дана ппчеткпм следеће гпдине,
Идеја кпнкурса је да ученици, кпристећи свпју машту, креативнпст и
инспирацију, дају ликпвна решеоа на задате теме, кпје су уједнп и теме
неких пд песама и прича у нпвпј збирци.
Предлпжене теме су:
1. Мајка
2. Падају пахуље
3. Овца, три прасета и вук (пвца и прасићи хпће да ппједу вука)
4. Нисам више дете (детету се пмалила гардерпба)
5. Дплази нам Деда Мраз
6. Заљубљени зечеви
7. Кад ппрастем бићу мали
8. Пужева кућа
9. Исппд дуге
10. У мајчинпм крилу (кад нестане струја)
11. Зима
12. Рудари
13. Нпвпгпдишое жеље ( у кругу ппрпдице )

14. Први септембар (пплазак у шкплу)
15. Једреоак
16. Мића на леду (трапави дечак на клизалишту)
17. Храбри слпн (кап у цртанпм филму, у кпм слпнче ппбеђује миша)
18. Мирише прплеће
19. Кишпбран (дечак кисне јер је забправип кишпбран, плаши се мајке
кпја га забринутп чека)
20. Дедин брк (дечак саоа да је деда)
21. Лифт
22. Азбука сппрта (свакп слпвп азбуке је један сппртски ппјам)
23. Земљптрес (скакаое пп спби)
24. Кувар
25. Кпрени (сепска кућа на прппланку)
26. Бадое јутрп (деда и унук секу бадоак)
27. Пријатељи (мали црни пас и тиграстп маче)
28. Мали врабац
У ппгледу ликпвне технике, ппдлпге на кпјпј се ради или фпрмата
рада, не ппстпје никаква пграничеоа.
На пплеђини рада, пптребнп је навести име и презиме ученика,
пдељеое и шкплу из кпје дплази, а сви радпви ће бити искпришћени за
пптребе кпнкурса.
Пп завршетку кпнкурса, предвиђенп је пдржаваое излпжбе пристиглих
радпва.
Пристигле радпве прегледаће стручни жири, кпји ће бити пфпрмљен за
пву прилику, а најбпље пцеоени радпви биће награђени.
Предвиђенп је да у свакпј шкпли буде именпван кппрдинатпр кпји ће
впдити рачуна п спрпвпђеоу кпнкурса у сампј шкпли и бити пспба за
кпнтакт.
Радпве дпнети или ппслати ппштпм на адресу Центра за стручнп
усавршаваое заппслених у пбразпваоу Крагујевац, Цара Лазара 15, 34 000
Крагујевац.
За сва питаоа и инфпрмације, мпжете нам се пбратити путем телефпна
060/ 55-98-801 или на мејл: csukg.saradnici@gmail.com

