KONKURSY SZKOLNE DLA KLAS IV-VI W RAMACH OBCHODÓW
MIĘDZYNARODOWEGO MIESIĄCA BIBLIOTEK SZKOLNYCH – PAŹDZIERNIK 2015r.
„Gdzie czytamy? –konkurs dla moli książkowych”
Napisz w jakim miejscu najlepiej Ci się czyta i krótko wyjaśnij dlaczego miejsce to jest dla Ciebie najbardziej
„czytelne”? Czytam w szkole, czytam w domu, czytam w busie i w tramwaju… na spacerze, na rowerze, w
oknie, szafie i w fotelu... Czasem w kinie, w poczekalni, czasem w pralni i bawialni. Czytam wszędzie,
czytam ciągle… gdzie najlepiej? Kto mi powie? http://czasdzieci.pl/konkursy/kon_id,1086,co,opis.html
Termin do11.10.2015. Swoje zgłoszenia wysyłaj na adres: konkursy9@czasdzieci.pl
„Książki naszych marzeń” stwórz nagranie filmowe i listę książek
Stwórz wraz z uczniami listę książek, o przeczytaniu których marzą uczniowie. Nagrajcie krótki f film do 60
s. w którym przekonacie MEN, że to właśnie Wasza szkoła powinna dostać te książki. Kryterium oceny:
stopień zaangażowania społeczności szkolnej w realizację nagrania, pomysłowość uczniów oraz oryginalność
nagrania.
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rusza-druga-edycja-konkursu-dla-szkol-ksiazki-naszych-marzen.html

Termin 13.10.2015 r. zgłoszenie na stronie MEN.
Konkurs literacki i plastyczny dla dzieci i młodzieży pt.:
„Zofia Kossak w służbie Bogu, Kościołowi i Polsce. W 125 rocznicę urodzin” dla kl. I-VI.
1. Wykonaj prace plastyczną tylko formatu A4-ilustrację
A4-ilustrację do wybranego opowiadania Zofii Kossak.
2. Napisz jeden utwór literacki wiersz lub rozprawkę na temat wybranego utworu Zofii Kossak w formie
tradycyjnej lub elektronicznej
Przykładowe utwory Zofii Kossak: Przygody Kacperka góreckiego skrzata, Topsy i Lupus, Bursztyny,
Szaleńcy Boży, Błogosławiona wina, Pożoga.
Termin:
regulamin
Termin: 28.10.2015 r.
Konkurs literacki „Biblioteka to jest dobre miejsce dla człowieka” dla klas I-VI.
Napisz wiersz lub fraszkę na temat: biblioteka to jest dobre miejsce dla człowieka.
Kryterium oceny: zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność.
Termin: 29.10.2015 r.
regulamin
Szkolny konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater literacki” dla kl. I-VI
Wykonaj nakrycie głowy jednego z ulubionych bohaterów literackich np. Czerwonego Kapturka, Szewczyka
Dratewki itp. Podpisaną na odwrocie pracę przynieś do biblioteki.
Termin 30.10.2015 r.
regulamin
Szkolny konkurs literacki i plastyczny „Złóż życzenia bibliotece” dla klas I-VI
Wykonaj prace plastyczną lub literacką zachęcająca do czytania książek i przynieś do biblioteki.
Termin: 30.10.2015 r.
regulamin
„Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości” dla kl. IV-VI
Wykonaj prezentację power point na temat „Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości”. Prezentacja
powinna składać się z min. 10 slajdów. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.
Kryterium oceny: zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalne ujęcie tematu i przydatność edukacyjna
wykonanej pracy. I
Cel konkursu: pogłębianie wiedzy na temat historii bibliotek, rozwijanie inwencji twórczej.
Termin 29.10.2015 r.
regulamin
Diecezjalny konkurs o świętych i błogosławionych „Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan Bóg
wasz!
„Życie i działalność Świętego Ojca Pio”
Konkurs wiedzy o świętym Ojcu Pio na podstawie lektury: Fabiano Fenzo „Ojciec Pio Święty na trzecie
tysiąclecie” Księgarnia Świętego Wojciecha; Poznań 2006 ; Marek Balon „Ojciec Pio ilustrowana biografia
św. Stygmatyka” Kraków Dom Wydawniczy Rafael
Termin 30.11.2015 r.
regulamin
Weź udział w akcji czytelniczej „Zostań Aniołem Biblioteki”
Uwolnij książkę z domowego księgozbioru. Wpisz dedykację i podaruj bibliotece. Książka czytana żyje o
wiele dłużej.
Termin: cały rok szkolny

Październik 2015
Wykaz konkursów biblioteki szkolnej dla klas IV-VI w roku szkolnym 2015/2016
(konkursy dostępne również na stronie internetowej szkoły)
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Sprawdzenie znajomości treści książki Łukasza
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Przykładowe utwory Zofii Kossak: Przygody
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8

30.10.2015r
(do
bibliotekarza)

literacki /
plastyczny

kl. IVI

Złóż
życzenia
bibliotece

Wykonaj prace plastyczną lub literacką zachęcająca
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Uwolnij książkę z domowego księgozbioru.
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