
KONKURS PLASTYCZNY:  

,,Z RÓŻAŃCEM W DŁONI” 

DLA UCZNIÓW: 0-III ORAZ  IV-VI 

Cele konkursu:  

Włączenie dzieci i młodzieży w przeżywanie październikowych nabożeństw różańcowych  

oraz  przybliżenie im historii tej wyjątkowej modlitwy Maryjnej.  

Regulamin konkursu szkolnego:                                                                                                      

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie różańca z dowolnych materiałów. 

Termin oddania prac: koniec października 2014 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone: 7 listopada 2014. 
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