CUDOWNA I ZABAWNA KRAINA
JULIANA TUWIMA
Konkurs czytelniczy dla klas 0 – III
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 składa się z 4 etapów:
I plastyczno – techniczny – kl. O - III,
II pisemny – kl. I - III,
III ustny – kl. I - III,
IV recytatorski – kl, 0 - III.







I etap PLASTYCZNY - ,,Moja ulubiona postać z utworów Juliana Tuwima”
- polega na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej i
złożenie jej w bibliotece do dn. 30.04.2007r.
II etap PISEMNY
- polega na zapisaniu tytułów wierszy Juliana Tuwima ( za
każdy poprawny tytuł otrzymują 1 punkt).
Termin
10.05.2007r.
III etap TELETURNIEJ (grupowy) – biorą w nim udział grupy 4 osobowe z każdej
klasy, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów w II etapie. Grupy losują kartki z
pytaniami i cytatami z wierszy. Odpowiadają na pytania( za każdą prawidłową
odpowiedź grupa otrzymuje 2 punkty).
Termin 14.05.2007r.
IV etap – RECYTATORSKI – uczniowie wyłonieni w konkursie klasowym biorą
udział w finale. Każdy uczestnik przedstawia swoją interpretację dowolnie wybranego
wiersza Juliana Tuwima. Termin 14.05.2007r.
Zwycięzcy I, III i IV etapu konkursu otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy.
LITERATURA:

 ,,Tuwim dzieciom”
 ,, Wiersze dla dzieci”
 ,,Okulary i inne wiersze”.
Dobrzyniewo Duże 16.04.2007r.

Organizatorzy

PYTANIA DO III ETAPU
1. Co śniło się kotkowi, tytułowemu bohaterowi wiersza Juliana Tuwima?
- Wielka rzeka, pełna mleka.
2. Jaką negatywną cechę charakteru posiadał Słoń Trąbalski?
- Był zapominalski
3. Wymień nazwy przynajmniej 7 ptaków występujących w wierszu,,Ptasie radio”.
- słowik, wróbel, kos, jaskółka, kogut, dzięcioł, szczygieł, sowa, kruk, czubatka,
drozd, sikorka, gil, dudek, jemiołuszka, bocian, kukułka, dzierlatka, kaczka, gąska,
trznadel, pośmieciuszka, wilga, zięba, szpak, czajka, przepiórka
4. W których wierszach występują nazwy ptaków? Wymień 3 tytuły.
- ,,Ptasie radio”, ,,Ptasie plotki”, ,,Spóźniony słowik”, ,,Trudny rachunek”, ,,Figielek”
5. Z jakiego wiersza pochodzi cytat: ,,Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las,/ I
spieszy się spieszy, by zdążyć na czas”?
- ,,Lokomotywa”
6. Co zrobił majster Adam Wiśniewski?
- Stół
7. Gdzie mieszkał i czym zajmował się Murzynek Bambo?
- Afryka, uczył się, psocił, figlował, nadymał buzię
8. W jakim wierszu znajdziemy przysłowie:,,Żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie
złamała”?
- ,,Skakanka”
9. O co kłóciły się warzywa i co się z nimi stało?
- Kto większy, mniejszy, ładniejszy, zgrabniejszy
- Kucharka je pokroiła
10. Gdzie zawarł poeta słowa:,,Wszystko sama lepiej wie/ Wszystko sama robić chce”?
- ,,Zosia Samosia”
11. Co niósł Grześ przez wieś?
- Worek piasku.
12. Z jakiego wiersza pochodzi cytat:,,Aż wstyd powiedzieć, co było dalej!/ Wszyscy na
siebie poupadali:?
- ,,Rzepka”
13. Jak nazywał się chłopiec, który sitem wodę czerpał, ptaki uczył fruwać, kozy chciał
podkuwać?
- Gabryś
14. O czym marzył Dyzio?
- O jedzeniu słodyczy.
15. Gdzie znalazł okulary pan Hilary?
- Na własnym nosie.
16. W jakim wierszu poeta napisał:,,List był do wuja Leona/ A skrzynka była czerwona”?
- ,,O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”
17. Podaj tytuł wiersza, który mówi o literach?
- ,,Abecadło”
18. Podaj tytuł wiersza na podstawie cytatu:,,kozioł fiknął koziołka, słoń się cały słaniał/
Baran się rozindyczył, a indyk zbaraniał:?
- ,,Figielek”
19. O czym marzył deszczyk kapuśniaczek?
- Aby być dorosłym deszczem.

20. Co wiózł chłopak w ostry mróz?
- Chrust na wozie.
21. Co przygotowała na kolację pani Słowikowa?
- Zupę z muszek, komary nadziewane, motyla z rożna, tort z wietrzyka.
22. Jakie cztery biedy wymienia poeta w wierszu,,Rok i bieda:?
- Wiosna, lato, jesień, zima.
23. Jakie zawody wymienia poeta w wierszu,,Wszyscy dla wszystkich”?
- Murarz, krawiec, piekarz, szewc.
24. Podaj tytuł na podstawie cytatu:,,Patrz: znowu ta sama lepianka/Stara baba siedzi na
progu,/A przed babą – rozbite koryto”?
- ,,Bajka o rybaku i rybce”
25. Ile wagonów ciągnęła lokomotywa?
- Ze 40.
26. Jak nazywał się bohater wiersza,,Okulary”?
- Pan Hilary.
27. Z jakiego wiersza pochodzą słowa:,,Myć się, dzieci, myć do czysta,/Chłopcy i
dziewczynki,/Bo inaczej powiem, żeście/Nie dzieci, lecz świnki!”?
- ,,List do dzieci”
28. W jakim wierszu poeta napisał:,,Spadł kiedyś w lipcu/Śnieżek niebieski,/Szczekały
ptaszki,/Ćwierkały pieski.”?
- ,,Cuda i dziwy”
29. Gdzie mieszkał pan Tralaliński?
- W Śpiewowicach
30. Jaki tytuł nosi wiersz opisujący stolicę Polski?
- ,,Warszawa”
Opracowała J. Kozakiewicz

