Положение
областного творческого конкурса
«Разноцветные ладошки»
1.Общее положение
1.1.Настоящее положение творческого конкурса «Веселые ладошки»
определяет цели, задачи, порядок организации и регламент проведения
конкурса (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс является одной из форм творческой работы учащихся 1-4 классов,
требующий дальнейшего развития их творческих и художественных
способностей.
1.3. Организатором конкурса «Разноцветные ладошки» является РНПЦ
«Қостанай дарыны».
2.Цель:привлечение внимания учащихся к нетрадиционным техникам
рисования.
3.Задачи:
3.1. Способствовать развитию творчества, фантазии, креативного мышления;
3.2. Развитие наблюдательности и внимания.
4.Участники конкурса
4.1. Принять участие в Конкурсе могут учащиеся 1-4 классов
общеобразовательных школ, школ искусств, художественных школ
Костанайской области.
4.2. Участие в конкурсе должно быть индивидуальным. На конкурс
представляются не более четырех работ от района/города.
5.Требования к конкурсным материалам:
5.1. На Конкурс могут быть представлены работы, которые являются
авторскими.Участники конкурса могут представлять рисунки, которые созданы
с использованием формы ладони.Тематика рисунков безгранична.
Для участия в конкурсе необходимо направить отсканированный или
сфотографированный рисунок хорошего качества в формате JPEG. Размер
графического файла не должен превышать 3 мегабайт. Работы могут быть
выполнены в любой технике (акварель, пастель, масло, гуашь, карандашный
рисунок и.т.д.). В нижнем правом углу работы указываются сведения об
участнике (фамилия, имя, полное наименование организации образования,
класс, район/город). Работы, которые не отвечают требованиям,
рассматриваться не будут.
5.2. Заявки и конкурсные работы необходимо выслать до 10 июня2022 года на
электронный адрес ergalieva@kostdaryn.kz
6.Критерии оценки:
- содержание рисунка( полнота раскрытия темы,оригинальность идеи);
- качество исполнения(соответствие требованиям к композиции рисунка,
эстетичность, аккуратность исполнения);
- цветовое решение(гармония цветового решения);

Заявка на участие в областном конкурсе
«Разноцветные ладошки»
Регион
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автора
нование
школы
полное)

класс

Статус участника
(из многодетной
/малообеспеченной
семьи)

Название
работы

7.Подведение итогов, награждение победителей конкурса
7.1. Победители конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, будут награждены грамотами
РНПЦ «Қостанай дарыны»
7.2. Информация о результатах конкурса будет размещена на сайте РНПЦ
«Қостанай дарыны».

«Түрлі-түсті алақандар»облыстық
шығармашылықконкурсының
ережесі
1.Жалпы ережелер
1.1.«Түрлі-түсті алақандар» шығармашылық конкурсының осы ережесі
конкурстың (бұдан әрі– Конкурс) мақсаттарын, міндеттерін, ұйымдастыру
тәртібін және өткізу регламентін айқындайды.
1.2. Конкурс 1-4 сынып оқушыларының шығармашылық және көркемдік
қабілеттерін одан әрі дамытуды талап ететін шығармашылық жұмыс түрлерінің
бірі болып табылады.
1.3.«Түрлі-түсті алақандар»конкурсының ұйымдастырушысы – «Қостанай
дарыны» ӨҒПО.
2.Мақсаты:сурет салудың дәстүрлі емес әдістеріне назар аудару.
3.Міндеттері:
3.1.Шығармашылықты, қиялды, креативті ойлауды дамытуға ықпал ету;
3.2. Байқампаздық мен зейінді дамыту.
4.Конкурс қатысушылары
4.1. Конкурсқа Қостанай облысының жалпы білім беретін мектептерінің,
өнер мектептерінің, көркемөнер мектептерінің 1-4 сынып оқушылары қатыса
алады.
4.2. Конкурсқақатысужекеболуытиіс. Конкурсқаауданнан/қаладантөрттен
көп емес жұмысұсынылады.
5.Конкурс материалдарына қойылатын талаптар:
5.1.Конкурсқа авторлық құқығы бар жұмыстарды жіберуге болады.
Байқауға қатысушыларалақан пішіні арқылы жасалған суреттерді ұсына алады.
Суреттердің тақырыбы шектелмейді.
Конкурсқа қатысу үшін JPEG форматында сапасы жақсы сканерленген
немесе суретке түсірілген суретті жіберу қажет. Графикалық файлдың көлемі 3
мегабайттан аспауы тиіс. Жұмысты кезкелген техникада жасауға болады
(акварель, пастель, май, гуашь, қарындашпен салынған сурет және т.б.).
Жұмыстың төменгі оң жақ бұрышында қатысушы туралы мәліметтер (тегі, аты,
білім беру ұйымының толық атауы, сыныбы, ауданы/қаласы) көрсетіледі.
Талаптарға сай келмейтін жұмыстар қарастырылмайды.
5.2.Өтінімдер мен конкурстық жұмыстарды 2022 жылдың 10 маусымына
дейін ergalieva@kostdaryn.kzэлектрондық мекенжайға жіберу қажет.
6.Бағалау критерийі:
-суреттің мазмұны (тақырыптың толық ашылуы, идеяның өзіндік
ерекшелігі);
-орындау сапасы (сурет композициясына қойылатын талаптарға сәйкестігі,
эстетика, ұқыпты орындалуы);
- түстер шешімі(түстер шешімінің үйлесімі).

«Түрлі-түсті алақандар» облыстық
конкурсына қатысу үшінөтінім
Өңірі
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7.Қорытындышығару, конкурс жеңімпаздарынмарапаттау
7.1.1, 2, 3 орыналған конкурс жеңімпаздары«Қостанайдарыны» ӨҒПО
грамоталарыменмарапатталады.
7.2.Конкурс нәтижелері туралы ақпарат «Қостанай дарыны» ӨҒПО
сайтында орналастырылады.

