Moda i śmieci to dwa różne światy? Najmłodsi uczniowie
udowodnią, że to nieprawda
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Rusza niezwykły konkurs dla najmłodszych. „Stroje ze śmieci zrobione przez dzieci” to
okazja do pokazania najmłodszym, jak ważny jest recykling. To również wspólna zabawa dla
całej rodziny. Na najlepszych młodych projektantów czekają nagrody.
Bycie eko w tych czasach jest nie tyle modne, co potrzebne. Konkurs „Stroje ze śmieci zrobione
przez dzieci” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 318 im. J. Ch. Andersena przy ul.
Teligi łączy obydwie te rzeczy.
- Jest coraz więcej programów modowych, gdzie wykorzystywane są materiały pochodzące z
recyklingu. Nasza szkoła propaguje bycie eko, a teraz w czasie pandemii dzieciaki siedzą głównie
przed komputerami. Wykorzystanie śmieci w ten sposób może być kreatywną formą spędzania czasu.
Zwłaszcza że dzieci mają od groma pomysłów – mówi Monika Matyka, jedna z organizatorek
konkursu.

Zabawa dla całej rodziny!
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 z całego Ursynowa, a jego głównym celem jest
budowanie u maluchów ekologicznej świadomości oraz pokazanie im jak ważna jest segregacja
odpadów. Rodzice jak najbardziej mogą pomóc swoim pociechom w projektowaniu strojów – konkurs
to nie tylko edukacja, ale dobra zabawa dla całej rodziny.

Uczestnicy mają do wykonania jeden strój z wybranej przez nich kategorii: sportowy, wieczorowy i
codzienny. Do jego „uszycia” wykorzystać można to, co nadaje się do recyklingu. Może to być
zarówno zwykły papier lub karton, ale również plastik czy aluminium. Wszystko zależy od inwencji
młodych projektantów mody.
Dzieci zostaną podzielone na trzy grupy – w zależności od wieku. W danej szkole z każdej grupy
wybrane zostaną tylko dwie, najlepsze prace, dlatego warto się postarać. Ponadto dzieci z klas 2 i 3
zobowiązane są do samodzielnego opisania (młodsi w 10, a starsi w 20 zdaniach) swojego dzieła – w
opisie należy wskazać jaki to strój oraz z czego został wykonany. Nie trzeba się martwić o błędy
ortograficzne – te nie będą brane pod uwagę.

Bądź kreatywny!
Zdjęcia strojów należy przesłać do organizatorów konkursu, którzy wyłonią po trzech laureatów z
każdej grupy wiekowej. Prace będą oceniane w trzech kategoriach: zgodność z tematem,
pomysłowość oraz staranność wykonania. Najlepsi projektanci mogą liczyć na ciekawe nagrody.
- Dzieciaki otrzymają gry oraz książki, a także dyplomy potwierdzające ich udział w konkursie.
Dzielnica również szykuje dla nich upominki – zapewnia organizatorka konkursu.
Wszelkie pytania oraz zgłoszenia należy przesyłać na adres mmatyka@eduwarszawa.pl do 14 maja.
Kartę zgłoszeniową wraz ze zgodą rodzica na udział dziecka w konkursie dostępne na stronie SP 318
przesyła koordynator konkursu w danej placówce. Zdjęcia strojów oraz ich opisy należy przesłać na
adres ekomoda2021@gmail.com. Wyniki konkursu „Stroje ze śmieci zrobione przez dzieci” pojawią
się już 21 maja na stronie szkoły..
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