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           Zapraszamy wszystkich uczniów klas trzecich dzielnicy Ursus,           

do wzięcia udziału w wyjątkowej, jubileuszowej edycji konkursu 

czytelniczego. To niepowtarzalna okazja  do zapoznania się                       

z  pięknymi baśniami i legendami wybitnych polskich twórców.  

          Mamy nadzieję,  że w ten sposób wspólnie, uczcimy  Stulecie 

Niepodległości Polski. 
                                        Nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej  SP2 

 
 

1. Adresat: uczniowie klas trzecich SP. 

 

2. Cele: 

       - zapoznanie z utworami polskich twórców baśni i legend 

       - uczczenie  Stulecia  Niepodległości naszego kraju 

- popularyzowanie wartościowej literatury dla dzieci 

- rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do książek 

- wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego 

- pobudzanie fantazji i wyobraźni oraz ciekawości świata 

- sprawdzenie stopnia znajomości baśni 

- kształtowanie umiejętności wykorzystywania przez dzieci zapamiętanych wiadomości 

3. Zasady konkursu: 

Konkurs przebiega  w dwóch etapach.  

Zadaniem uczestnika jest odpowiedzieć na pytania zamknięte dotyczące baśni,  

uzupełnić tekst z lukami, rozwiązać krzyżówkę, rozwiązać rebus, napisać z jakiej 

baśni pochodzi cytat.  

 

Etap I - szkolny należy przeprowadzić w terminie 09 - 15. 01. 2019 r. 

Zgłoszenia uczestników, którzy przejdą do II etapu przyjmowane będą                                       

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.01.2019 r. 

 

Materiały konkursowe zostaną przesłane do szkół na kilka dni przed                                                    

I etapem konkursu.  
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Do II etapu każda  szkoła może wytypować max 10 uczestników! 

Etap II - odbędzie się w  SP 2  w dniu 9 kwietnia 2019 r.  

 

4. Literatura konkursowa: 

 

link do strony z baśniami i legendami: 
              http://szidikur.blogspot.com/p/basnie-polskie.html 

 

           (w zakładce: polskie) 

 

I etap:  tytuły baśni i legend 

„Żelazne trzewiczki” Hanna Januszewska (pozycja 6) 

 

„Kwiat paproci” Józef Ignacy Kraszewski (pozycja 8) 

„O dwunastu miesiącach” Janina Porazińska (pozycja 16) 

 

„Złota kaczka” Artur Oppman  (pozycja 84) 

 

II etap: tytuły baśni i legend zostaną podane w połowie stycznia 2019 r.                         

(przed feriami). 

 

Na potrzeby konkursu została stworzona zakładka na stronie internetowej  

naszej szkoły ze wszystkimi potrzebnymi informacjami dotyczącymi konkursu . 

https://sp2.edupage.org/ 

 

5. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy oraz tytuł najlepszego 

czytelnika.     

 

                                                                                                       Koordynatorzy konkursu: 

                                                                                                                       Grażyna Sokół 

                                                                                                           Katarzyna Nurkiewicz 

                                                                                                           Bogumiła Stefańska 

                                                                                    kontakt: 

                                                                                    e-mail : sekretariat@sp2.warszawa.pl 

                                                                                                               GrazynaSokol@zs80.pl 

                                                                                                    tel. sekretariat: 226 674 654 
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