
 

 

„ЦВЕТ ИЗ МОЈЕ МАШТЕ“ 

 

Позивамо децу узраста од 4 до 6. година да заједно са буђењем пролећа, пробуде и своју 
машту, те да завире у магични свет цвећа. 

Охрабрујемо и родитеље да се заједно са својом децом упознају са анатомијом цвета, да 
помоћу лупе или увеличаних фотографија различитог цвећа, завире у помало скривен али 
магичан свет мноштва латица, прашника, круница, тачкица, линија, боја и облика... 

Можда не треба заборавити ни важне посетиоце цваког цвета- пчеле, бумбаре и мраве. 

Научићеш да је цвет много више од жутог круга са неколико црвених латица, а када се 
упознаш са различитим цветовима, њиховим мирисима, бојама и облицима, закорачи и у 
једнако магичан свет уметности и представи нам цвет онакав каквим га ти видиш или  
неки потпуно необичан цвет који постоји и расте само из твоје маште. 

 

 

 Љубица Танкосић 
  Ликовни педагог 



 

УСЛОВИ КОНКУРСА: 

На конкурсима могу учествовати сва деца узраста од 4 до 6, индивидуално или преко 
предшколских установа, као и ликовне радионице или атељеи за децу. 

Дозвољене су све ликовне технике и материјали (графитне оловке, дрвене оловке у боји, 
фломастери, водене боје, темпере, гваш, туш и перо, пастели, мозаик..., графичке технике- 
отискивање, монотипија са бојене плоче, итд., као и вајарске технике- различите масе за 
моделовање). 
Формат радова није ограничен. 
 
Радови се не враћају, већ  остају у збирци Новосадског дечјег културног центра. 
Организатор задржава право да радове користи за друге непрофитабилне изложбе, у 
добротворне сврхе и да их репродукује у штампи. 
 
Молимо Вас да не шаљете радове који садрже органске материје (плодови природе, 
зачини, тестенину, итд., нити било који други материјал који отпада са радова).  
 
Радове послате у ролни или радови који су пресавијени жири неће узимати у 
разматрање. 
 
Радови морају бити самостална дечија остварења, 
 
На полеђини сваког рада треба  обавезно залепити картицу са подацима попуњеним на 
компјутеру: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
   Име и презиме детета:___________________________   
   Узраст:__________________________________ 
   Назив теме:____________________________________ 
   Назив предшколске установе:___________________________________ 
   Место и адреса установе:___________________________ 
   Име и презиме  
   васпитача/ликовног педагога:____________________ 
   Контакт телефон:________________________________  
   Адреса електронске поште:_______________________ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Све податке искључиво попунити на компјутеру. Подаци или појединачни подаци 
написани руком неће се узети у разматрање. 

Уколико шаљете објекте, молимо Вас да картицу са подацима чврсто прикачите. 

  



Радове доставити на следећу адресу: 

Новосадски дечји културни центар 

Радничка 20 

21000 Нови Сад 

Сваким радним даном од 14-17 часова на портирници центра, 

И електронским путем на адресу: olivera@umrezise.com 

Конкурс је отворен до 12.06.2020. 


