Ogólnopolski Konkurs plastyczny
“ Makulatura to nie śmieć – kukiełka z papieru mache”
Organizator: Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży
Współorganizacja: Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży

Wyprodukowanie 1 tony papieru powoduje ścięcie od 10 do 18 drzew. Zbierając
makulaturę dostarczamy fabrykom surowiec na papier, który zostanie wyprodukowany bez
konieczności ścinania nawet jednego drzewa. Powtórne wykorzystanie 1 tony papieru pozwala
zaoszczędzić energię, ropę, wodę i miejsce na wysypisku. Dużo mniej kosztuje
wyprodukowanie papieru z makulatury, który może być nie tylko papierem toaletowym czy
pakunkowym, ale również czystą białą kartką. Włókna celulozowe, z których produkowany
jest papier, są tak mocne, że mogą być nawet 6 – 7 razy powtórnie wykorzystane.
Mając na uwadze dobro naszej Ziemi, stwórzcie prace plastyczne z przeczytanych gazet,
zamiast wyrzucać je do śmietnika.
Proponujemy Wam wykonanie przestrzennej kukiełki techniką papier mache. Może to być
ulubiona postać z bajek, filmów lub literatury dla dzieci, bądź wymyślona przez was samych. Z
papier mache możemy zrobić wszystko, co nam podpowie fantazja. Do wykonania swojej
pracy na przykład do konstrukcji, możecie użyć drutów, plastikowych butelek po napojach,
sznurków, patyków itd. Do wykończenia kukiełki na pewno przyda się włóczka ze sprutego
starego sweterka, ścinki krawieckie, torebki foliowe…
Cel konkursu:
- umiejętność praktycznego wykorzystania surowców wtórnych
- zachęcenie dzieci do podejmowania zadań twórczych poprzez działalność plastyczną
- krzewienie kultury i postawy ekologicznej najmłodszych
- wystawa plastyczna w Galerii Bonar z okazji Dnia Ziemi
Warunki konkursu:
Uczestnicy: dzieci i młodzież od 8 do 19 lat
Format: wysokość kukiełki od 20cm do 50 cm
Każda praca powinna być podpisana na odwrocie: imię i nazwisko autora pracy, wiek,
adres szkoły i klasa,
imię i nazwisko opiekuna
tytuł pracy
Termin składania prac: 3 kwietnia 2015r.
Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych
Łomża, ul. Wojska Polskiego 3 ( I piętro )
Tel. 086 216 67 91 lub 216 32 26
Ocena prac: komisja konkursowa dokona oceny prac przyznając nagrody i kwalifikując prace
na wystawę w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria – klasy I – III SP
II kategoria – klasy IV– VI SP
III kategoria – gimnazjum, liceum

Informacja o wynikach konkursu oraz terminie wernisażu połączonego z wręczeniem nagród
zostanie zamieszczona na stronie www.mdk.4lomza.pl
Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane na wystawę prace będzie można oglądać w Galerii
Bonar Miejskiego Domu Kultury-Domu Środowisk Twórczych w Łomży przy ul. Wojska
Polskiego 3.
Prawa autorskie przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo
publikowania i reprodukcji prac konkursowych bez wypłacania honorariów. Prace nadesłane
na konkurs pozostają własnością Miejskiego Domu Kultury - DŚT. Uczestnicy i nauczyciele
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów związanych z
konkursem. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Przepis na klej do papier mache.
Tradycyjny klej przygotowuje się z mąki i wody. Proporcje wody i mąki są zmienne i dobiera się
je za pomocą prób.
Najprostszy klej: wymieszaj 1 część mąki z 2 częściami wody i mieszaj do uzyskania
konsystencji budyniu. Można dodać kilka łyżek soli aby klej nie spleśniał.
Klej gotowany: Wymieszaj szklankę wody ze szklanką mąki i wlej do wrzątku (3 szklanki wody).
Gotuj kilka minut, cały czas mieszając. Dodaj kilka łyżek soli. Po wystudzeniu jeszcze trochę
zgęstnieje.
Bardzo dobrze sprawdza się też klej do tapet

