XVIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O LEKTURZE

„Z LEKTURĄ
ZA PAN BRAT”

Organizator :
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
w Ostrowie Wielkopolskim

XVIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O LEKTURZE
„Z LEKTURĄ ZA PAN BRAT”

„ Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa
z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów.”
Kartezjusz
I.

Cele konkursu:
- rozbudzanie wśród dzieci pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury,
- propagowanie aktywności i kultury czytelniczej,
- poszerzenie zasobu słownictwa dzieci,
- kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
- sprawdzenie stopnia znajomości treści lektur i ich autorów.

II.

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
w Ostrowie Wielkopolskim

III.

Termin i godzina konkursu:
27.02.2020 rok o godzinie 11.00

IV.

Adresaci konkursu:
Uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych w Ostrowie Wielkopolskim

V.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs odbędzie się na trzech poziomach. Z każdej grupy wiekowej: uczniów
klas pierwszych, klas drugich, klas trzecich zostanie wytypowanych trzech
laureatów.
2. W konkursie z każdej szkoły uczestniczy po dwóch uczniów każdego poziomu.
3. Warunkiem udziału jest dostarczenie do 13.02.2020 roku listy uczestników
konkursu według wzoru ( załącznik nr 1) drogą elektroniczną na adres szkoły
szkola13ostrow@wp.pl

4. Należy zapoznać uczniów z regulaminem konkursu, uzyskać oświadczenia
rodziców o wyrażeniu zgody na udział dziecka w konkursie i na opublikowanie
danych osobowych dziecka (uczestnika konkursu) załącznik nr 3.
(oświadczenia należy przynieść w dniu konkursu)

VI.

Organizacja i przebieg konkursu:

1. Konkurs dla uczniów klasy I będzie przebiegał w dwóch turach. W pierwszej turze
każdy uczestnik wykonuje zadania w formie zabawowej. W drugiej turze dzieci
odpowiadają na trzy losowo wybrane pytania dotyczące treści poznanych lektur.
(wykaz lektur – załącznik nr 1)
2. Konkurs dla uczniów klas II-III ma formę pisemną. Zadania będą dotyczyły wiedzy
z treści lektur poznanych na danym poziomie kształcenia.
(wykaz lektur – załącznik nr 1)
Czas rozwiązywania testu – 60 minut.
Uczniowie rozwiązują zadania indywidualnie.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony 27 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 13
w Ostrowie Wielkopolskim pod kierunkiem Komisji (dla każdego poziomu kształcenia)
utworzonej w drodze losowania spośród opiekunów.
4. Do zadań Komisji należy:
a) klasy I – ocena wypowiedzi uczniów oraz wykonanych zadań pod względem
zgodności z treścią lektury zgodnie z ustaloną przez organizatorów punktacją,
b) klasy II-III – sprawdzenie testów i przyznanie punktów zgodnie z ustaloną
punktacją.
5. Laureatami konkursu zostaną uczniowie, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów.
6. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się tego samego dnia około godz. 14.00.

Koordynatorzy konkursu:
Ewa Portasiak – Włodarczyk
Romana Wojtczak

Załącznik nr 1
Lista uczestników konkursu (wpisać nazwę szkoły)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

L.p. Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Szkoła

Nazwisko i imię
nauczyciela
przygotowującego
ucznia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imię i nazwisko nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami w dniu konkursu:
………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 2
Wykaz lektur

Klasa I
1. Lucyna Krzemieniecka „Z przygód krasnala Hałabały” – rozdział „Jak się krasnalek z
borsukiem na spacer wybierali”
2. Joanna Papuzińska „Nasza mama czarodziejka” – rozdziały „Jak nasza mama
odczarowała wielkoluda”, „Jak nasza mama zreperowała księżyc”
3. Hanna Łochocka „O wróbelku Elemelku” – rozdział „Jak choruje Elemelek, jak go leczą
przyjaciele”
4. Ewa Szelburg-Zarembina „Najmilsi”

Klasa II
1. Wanda Chotomska „Legendy polskie”: „Legenda o Warsie i Sawie”, „Legenda o Lechu,
Czechu i Rusie”
2. Justyna Bednarek „Niesamowite przygody Dziesięciu Skarpetek (czterech prawych i
sześciu lewych)” (rozdziały 1, 2, 3, 4, 5)
3. Alina i Czesław Centkiewiczowie „Zaczarowana zagroda”
4. Jan Grabowski „Puc, Bursztyn i goście”

Klasa III
1.
2.
3.
4.

Hans Christian Andersen „Baśnie” – „Coś”, „Wiatrak”
Marcin Pałasz „Sposób na Elfa”
A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”
Wanda Chotomska „Dzieci pana Astronoma”

Załącznik nr 3

……….…………………..…………………….
miejscowość, data

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na udział syna/córki …………….………………………………………….
- ucznia/uczennicy Szkoły Podstawowej ……………………………………………………
w XVII Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Lekturze „Z lekturą za pan brat”
organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 13 im. Stefana Rowińskiego
w Ostrowie Wielkopolskim.

...............................................................................
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 13 im. Stefana Rowińskiego
w Ostrowie Wielkopolskim danych osobowych mojego dziecka w związku z organizacją
Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Lekturze „ Z lekturą za pan brat” - opublikowanie relacji
z konkursu zawierającej nazwiska laureatów w lokalnych mediach, Internecie i na stronie
internetowej SP13.

...............................................................................
(podpis rodziców / prawnych opiekunów

