Regulamin Konkursu
„ŚWIETLICA SZKOLNA MIEJSCEM DLA KLASYKI
LITERATURY DZIECIĘCEJ”
Pod Patronatem Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego
Rok Szkolny 2018/2019

I. ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim
przy ul. Grabowskiej 1-3, tel. 62 736-46-27.
Zgłoszenia należy kierować do końca lutego 2019 roku na formularzu
zgłoszeniowym na adres:
karinabrzykcy@gmail.com
tel. 721340898

II. ZAGADNIENIA OGÓLNE
Międzyszkolny Konkurs „Świetlica Szkolna Miejscem dla Klasyki
Literatury Dziecięcej” skierowany jest do szkół podstawowych w Ostrowie
Wielkopolskim.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-III. Szkoła biorąca
udział w konkursie może być reprezentowana przez jedną drużynę trzyosobową.
Tematyka konkursu dotyczyć będzie treści dziesięciu utworów polskich
autorów. Drużyny biorące udział w konkursie powinny wykazać się
znajomością wskazanych utworów literatury dziecięcej.
1.Konkurs jest jednoetapowy i odbędzie się 13.03.2019r., o godz. 10.00.
2.Uczestnikiem konkursu może być drużyna ze szkoły podstawowej w której
znajduje się świetlica.
3.Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej winny zostać zapoznane z
podanymi utworami przez wychowawcę świetlicy.
4.Wiedza uczestników konkursu sprawdzana będzie w różnych formach
zadaniowych (turniej pytań, odgadywanie tytułów wierszy, dokończenie cytatu,
recytacja wylosowanego fragmentu)
5.Każda drużyna wybiera uczestnika, który w jej imieniu odpowiada na pytania
(uczestnicy mogą sie wcześniej konsultować).

III. CELE KONKURSU
1. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych oraz popularyzacja twórczości Jana
Brzechwy, Aleksandra Fredry, Stanisława Jachowicza, Marii Konopnickiej,
Juliana Tuwima i Hanny Januszewskiej.
2. Rozwijanie umiejętności odbioru utworów literackich.
3. Motywowanie uczniów do samodzielnego zgłębiania wiedzy.
4. Stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji.

IV. KOMISJA KONKURSOWA I KRYTERIA OCENY
1. Odpowiedzi i zadania wykonane przez drużyny oceniać będzie komisja
powołana przez dyrektora placówki organizującej konkurs, w jej skład wchodzi:
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel religii i wychowawca
świetlicy.
2. Punktacja konkursu jest jawna. Zwycięzcą zostaje drużyna, która otrzyma
największą ilość punktów. W przypadku równej liczby punktów u kilku drużyn,
przeprowadzona zostanie dogrywka o I, II, III miejsce. Laureaci otrzymują
nagrody książkowe, a wszyscy finaliści okolicznościowe dyplomy.

V. LITERATURA
1.J.Brzechwa „Katar”
2. J. Brzechwa „Koziołeczek”
3. S. Jachowicz „Chory kotek”
4. M. Konopnicka „Stefek Burczymucha”
5.A. Fredro „Paweł i Gaweł”
6. A .Fredro „Małpa w kąpieli”
7. A. Fredro „O czterech podróżnych”
8. A. Fredro „Wieczerza z gwoździa”
9. J. Tuwim „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”
10. H..Januszewska „Kopciuszek”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !
ORGANIZATORZY

