Sprawozdanie z konkursu czytelniczego dla klas 0 – III
pod hasłem ,,Cudowna i zabawna kraina Juliana Tuwima”,
którego podsumowanie odbyło się 25.05.2007 r.
Cele konkursu:
 popularyzacja twórczości Juliana Tuwima,
 przybliżenie utworów poety,
 rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych,
 pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej uczniów,
 doskonalenie umiejętności czytania,
 kształtowanie wrażliwości, interpretacji, zdolności.
Konkurs składał się z 3 etapów:
I plastyczno – techniczny
II recytatorski
III ustny


I etap PLASTYCZNY - ,,Mój ulubiony utwór Juliana Tuwima”
- polegał na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej
do dn. 30.04.2007r.



II etap – RECYTATORSKI – uczniowie wyłonieni w konkursie klasowym wzięli
udział w finale. Każdy uczestnik przedstawił własną interpretację dowolnie
wybranego wiersza Juliana Tuwima.



III etap TELETURNIEJ – polegał na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na
wylosowane z zestawu pytanie dotyczące znajomości utworów poety.

Konkurs czytelniczy dla klas O-III został ogłoszony 16 kwietnia. Uczniowie mieli
zapoznać się z podaną literaturą i zilustrować ulubiony wiersz J. Tuwima. Na konkurs
plastyczny wpłynęło 75 prac z klas O – III. Została wykonana gazetka przybliżająca sylwetkę
i twórczość poety oraz wystawa prac plastyczno – technicznych.
Komisja w składzie: K. Dąbrowska – RR i n-le M. Mazur, M. J. Świsłocka
i A. Laskowska przyznała nagrody i dyplomy następującym uczniom:
I miejsce Brzostowski Damian – kl.II
II Łuniewska Aneta – kl.III
II Karczewski Paweł – kl.OB
III Kacper Szczepański – kl. OA
III Karczewska Dominika – kl. III
W konkursie recytatorskim wzięło udział 12 uczniów, których oceniała komisja
w składzie: pani dyr I. Bruj i n-le: B. Grzegorczyk, A. Laskowska, M. J. Świsłocka.
Laureaci konkursu to:
I miejsce Petelska Maria – kl.III
II Wróbel Adam – kl.I
III Zubrycka Iza – kl. III
IV Dąbrowski Paweł – kl.OB
IV Adamski Kamil – kl.OA
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.

Na zakończenie odbył się teleturniej wiedzy, w którym wzięli udział chętni
uczniowie, którzy odpowiadali na pytania dotyczące znajomości utworów J. Tuwima. Za
udzielenie prawidłowej odpowiedzi otrzymywali,,słodką” nagrodę. Uczniowie poczynając od
najmłodszych wykazali się bardzo dobrą znajomością treści utworów. Uważam, że
postawione cele zostały osiągnięte.
Nagrody książkowe ufundowała Rada Rodziców ( łącznie 34,10 zł.), a dyplomy i
lizaki pani dyrektor.
Organizator:
J. Kozakiewicz
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