Regulamin konkursu literacko - plastycznego dla klas IV
pt. "Zaczarowana baśń"
Cele i założenia konkursu
Odkrywanie i poszerzanie wiedzy uczniów dzięki własnej aktywności myślowej.
Samodzielne rozwiązywanie zagadnień z zakresu literatury i kultury języka.
Odwoływanie się do świata baśni i postaci w nich występujących, wskazywanie
cech gatunkowych poznanych utworów i twórców tego typu literatury oraz
odróżnianie świata prawdopodobnego od świata fantastycznego. Sprawne
posługiwanie się językiem literackim, poznawanie wartości sztuki baśniowej.
Warunki udziału w konkursie
Uczestnikami konkursu są uczniowie klas czwartych. Powinni oni wykazać się
znajomością treści baśni oraz następującymi umiejętnościami polonistycznymi;
sprawnym formułowaniem wniosków na dany temat, czytaniem ze
zrozumieniem pytań, konstruowaniem logicznej odpowiedzi, stosowaniem
słownictwa o baśniowym rodowodzie.
Przebieg konkursu
1. Konkurs odbywa się w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza.
2. Do konkursu, w kategorii literackiej, przystępują wydelegowane zespoły
uczniowskie z klas czwartych.
3. Konkurs ma formę pisemną. Uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące
znajomości baśni. Komisja konkursowa w składzie: nauczyciel polonista oraz
przedstawiciele SU nadzorują przebieg konkursu.
4. Etap końcowy to podsumowanie poprawnych odpowiedzi uzyskanych przez
uczniów reprezentujących daną klasę i wyłonienie zwycięzców z największą
ilością zdobytych punktów.
5. Konkurs odbywa się dnia 2 kwietnia. Przewidywany czas konkursu: 45 minut.
6. Zadaniem uczniów, w kategorii plastycznej, jest przedstawienie w formie
ilustracji barwnej wybranej postaci z baśni. Uczeń wykonuje pracę na sztywnym
kartonie, najlepiej na kartce z bloku technicznego formatu A4.

7. W pracy plastycznej wybrana postać musi być podpisana przez ucznia z
zaznaczeniem tytułu baśni, z której pochodzi. Uczeń podpisuje też swoją pracę
pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem klasy, do której uczęszcza.
Termin składania ilustracji do organizatora konkursu upływa z dniem 5
kwietnia.
8.Technika pracy dowolna ( Collage, rysunek świecą, farby plakatowe itp. )
9. Prace plastyczne zostaną ocenione przez komisję konkursową według
następujących kryteriów:
•
•
•
•

zgodność z tematem,
oryginalność / pomysłowość
estetyka wykonania
kreatywność
Uwaga! Literatura, którą uczeń powinien znać do etapu pisemnego
konkursu:
• Wybór baśni polskich
• H. Ch. Andersen - Baśnie
• J. W. Grimm - Baśnie dla dzieci
Organizator konkursu: Stanisława Kędra

