
 

KLASY 1 
Zadanie 

Wykonaj  jeden obrazek do kolorowanki: budynek naszej „kolorowej szkoły” i jej najbliższa 

okolica. 

Wskazówki 

Przygotuj obrazek do pokolorowania dla młodszego kolegi/koleżanki.  

Możesz pokazać tylko budynek naszej szkoły albo dodać jego otoczenie – np. drzewa, 

ogród, bramę, postacie.  

Pamiętaj, żeby każdy element dało się pokolorować! 

KLASY 2 
Zadanie 

Wykonaj obrazek do kolorowanki pt. „Bezpieczna droga do szkoły”. 

Wskazówki 

Pomyśl, o czym powinien pamiętać pierwszak (wraz z rodzicami) podczas drogi do szkoły. 

Możesz przedstawić bezpieczne przejście przez ulicę, marsz prawą stroną chodnika, pra-

widłowe niesienie plecaka.  

Twoja praca może składać się np. z dwóch ilustracji i tworzyć mini-historyjkę. 

KLASY 3 
Zadanie
Wykonaj obrazek do kolorowanki: bajka autorstwa Ewy Szelburg-Zarembiny.
Wskazówki
Podpisując pracę na odwrocie strony, podaj oprócz imienia, nazwiska i klasy tytuł bajki. 
Prosimy, NIE podawaj tytułu bajki na rysunku.

KLASY 4 
Zadanie
Wykonaj obrazek do kolorowanki: „Sport w naszej szkole”

        
WYTYCZNE DLA KLAS



Wskazówki
Pokaż sportowy charakter naszej szkoły w formie kolorowanki dla młodszych dzieci. Two-
im tematem może być np. Kamila Skolimowska (patronka naszych boisk), aktywność klasy 
sportowej (tenis, piłka nożna), szkolne wyjście na basen, boiska wokół naszej szkoły – ich 
wygląd lub plan (mapka)… ale też każdy inny sportowy temat związany z naszą szkołą!

KLASY 5 
Zadanie
Wykonaj obrazek do kolorowanki: „Szkoła marzeń” / „Szkoła przyszłości”.
Wskazówki
Przedstaw swoją wizję szkoły za 100 lat od dzisiaj lub Twoją wymarzoną szkołę. Możesz 
pokazać budynek, klasę (salę) i jej wyposażenie, sposób uczenia… 
Pamiętaj, że Twoja wizja ma być kolorowanką dla młodszych dzieci – unikaj zbyt wielu  
szczegółów lub tematów niezrozumiałych dla dzieci.

KLASY 6 
Zadanie
Wykonaj kolorowankę: „pasek” (komiks), pokazujący dobre postawy ucznia.
Wskazówki
Twoim zadaniem jest stworzenie komiksu edukacyjnego do pokolorowania dla pierwszych 
klas, zatem:

• nie przekraczaj 3-4 kadrów.  
• jeśli chcesz użyć dymków, umieść w nich zrozumiałe symbole (np. emotikonę 

uśmiechu) lub proste słowa. 
Wybierz jeden z trzech tematów: 

• bezpieczeństwo w zabawie na zewnątrz, 
• empatyczny(a) kolega/koleżanka, 
• portret wzorowego ucznia. 

KLASY 7 
UWAGA: wybierz JEDNO z zadań: a lub b.

Zadanie a
Zaprojektuj logo Rady Rodziców



Wskazówki: LOGO
Wciel się w rolę projektanta graficznego – pracę wykonaj ręcznie lub cyfrowo. Ważne:

• logo musi być łatwo skalowalne (niezbyt wiele szczegółów); 
• logo powinno nawiązywać do działania RR – wspierania dyrekcji i nauczycieli w faj-

nych działaniach w szkole :-); 
• logo może zawierać nazwę „Rada Rodziców SP 312” (ale nie musi – wówczas taki 

napis należy umieścić pod symbolem graficznym). 

Zadanie b: 
Napisz wierszyk dla pierwszaka
Wskazówki: WIERSZYK DLA PIERWSZAKA
Zostań poetą i napisz akrostych – wiersz, w którym pierwsze litery kolejnych wersów utwo-
rzą słowo. W naszym konkursie ma to być słowo SZKOŁA:
S……..
Z…….
K…….
O…….
Ł……...
A……..
Pamiętaj, że wierszyk skierowany jest do dzieci z pierwszych klas!

KLASY 8 
Zadanie
Zaproponuj hasło powitalne dla pierwszaków, z frazą "kolorowa szkoła".
Wskazówki
Hasło ma stanowić powitanie dla nowych uczniów. Powinno:

• zawierać frazę „kolorowa szkoła” (może być odmieniona), 
• być niezbyt długie (do 100 znaków), 
• stanowić sympatyczną formułkę powitalną dla dzieci z pierwszych klas.

Możesz użyć 2 os. l.poj. lub mn. (np. Witaj/Witajcie) lub 1 os. l.mn (np. Witamy) 
lub 3 os. l.poj. (np. Szkoła wita), 

• pokazywać naszą szkołę jako przyjazne, ciekawe miejsce.


