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KONKURS RYSUNKOWY 

SMOK Z LISOWIC 
 

ZAPROSZENIE 

 

Szanowni Państwo! 

Smok z Lisowic jest pierwszym dinozaurem znalezionym na terenie Polski, co więcej – na terenie naszego 

powiatu. Jego kości oraz rekonstrukcje (szkielet i forma przy-życiowa) znajdują się w Muzeum 

Paleontologicznym w Lisowicach.  

Zachęcamy wszystkie dzieci do włączenia wyobraźni i zastanowienia się jak mogło wyglądać życie 

drapieżnego Smoka 200 milionów lat temu. Zapraszamy do przedstawienia swoich pomysłów w formie 

rysunkowej. 

 

REGULAMIN 

 

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Paleontologiczne w Lisowicach. 

2. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy paleontologicznej, Muzeum Paleontologicznego                

w Lisowicach, pobudzanie aktywności twórczej, wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi 

artystycznej, prezentacja twórczości dzieci. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu lublinieckiego. 

4. Konkurs polega na narysowaniu Smoka z Lisowic w jego naturalnym środowisku. Rysunek ma 

przedstawiać scenkę rodzajową z uwzględnieniem środowiska życia Smoka – wygląd miejsca, 

roślinność, inne zwierzęta. 

5. Wymogi dotyczące pracy: 

- forma: rysunek wykonany kredkami, pastelami, ołówkiem, węglem, farbami. Inne formy prac 

(wyklejanki, wydrapywani, kolaże) nie będą brane pod uwagę przy ocenie; 

- format: max A3; 

- prace powinny być wykonane samodzielnie/indywidualnie. Prace zbiorowe nie będą brane pod 

uwagę przy ocenie; 

- do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy; 

- prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 1 – kl. I-III, 2 – kl. IV-VI. 

6. Terminy: 

- dostarczanie prac – do 30 kwietnia 2015; 

- ogłoszenie wyników (na stronie internetowej Muzeum) – do 8 maja 2015;  

- potwierdzenie przybycia uczestników konkursu na rozdanie nagród – do 20 maja 2015; 

- rozdanie nagród – 1 czerwca 2015.  

7. W obu kategoriach przyznane zostaną nagrody za najlepsze prace. 

8. Rozdanie nagród połączone będzie z  Dniem Dziecka w Muzeum. Program spotkania będzie 

dostępny na stronie internetowej Muzeum od 8 maja 2015. Nagród nie wysyłamy pocztą. 

9. Prace należy dostarczyć do Muzeum Paleontologicznego w Lisowicach – osobiście lub pocztą. 
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10. Prace dostarczone na konkurs stają się własnością organizatora i mogą być przez niego 

wykorzystywane w materiałach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych Muzeum 

Paleontologicznego w Lisowicach. Organizator nie zwraca dostarczonych na konkurs prac. 

11. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu.  

12. Dodatkowe informacje: tel.: 889 773 089. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

 

Stanowisko paleontologiczne w Lisowicach datowane jest na późny trias. Oznacza to, że zwierzęta, których 

skamieniałości dzisiaj są tu znajdowane, żyły ponad 200 milionów lat temu. Poniżej podajemy nazwy kilku 

z odkrytych tutaj gatunków roślin i zwierząt. Informacje te będą przydatne do wykonania pracy. 

 

TRIAS jest najstarszym okresem ery mezozoicznej. Dzieli się na trzy okresy: późny, środkowy i wczesny. 

Nazwa pochodzi z języka greckiego i oznacza trójdzielny, a wzięła się od trzech charakterystycznych 

rodzajów skał powstających w tym okresie: czerwonego piaskowca, szarego wapienia przepełnionego 

muszlami oraz szarych i czerwonych iłów. 

 

ZWIERZĘTA: dinozaury: Smok wawelski, Celofyz, gad ssakokształtny dicynodont, cyklotozaur, plagiozaur, 

małże, ryby dwudyszne, pterozaur. 

 

ROŚLINY: iglaki, paprocie, skrzypy, miłorzęby, sagowce. 

 

KRAJOBRAZ: bujna roślinność porastająca obszar wzdłuż triasowej rzeki, jezioro, rzeki, starorzecze, 

piasek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smok z Lisowic 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


