
BAŚNIOWA EUROPA
scenariusz szkolnego konkursu czytelniczego i plastycznego

dla klas III i IV
organizowanego przez bibliotekę szkolną

Cele konkursu :

- uświadomienie dzieciom ich przynależności do społeczeństwa europejskiego
- zainteresowanie literaturą o tematyce baśniowej
- zapoznawanie z dorobkiem kulturowym krajów europejskich
- wdrażanie dzieci do pracy zespołowej w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu

Regulamin :

- w konkursie biorą udział po dwie sześcioosobowe drużyny z każdej klasy
III i IV.Jedna/zwana dalej literacką/ przygotowuje się do testów ze
znajomości dwóch wybranych przez organizatorów baśni wylosowanego
kraju europejskiego. Druga /zwana dalej plastyczną/przygotowuje 5 ilustracji
do baśni wylosowanego kraju i flagę tego państwa.

- drużyny mają dwa miesiące na przygotowanie się do konkursu od momentu
jego ogłoszenia.

- jury konkursu – dwie bibliotekarki,nauczycielka języka polskiego ,
wicedyrektor szkoły.

Przebieg konkursu :

1.Przedstawiciele klas losują państwo europejskie ,z którego baśnie będą czytać
i ilustrować.
2. Organizatorzy przedstawiają wychowawcy klasy zestaw literatury :
- dwie baśnie , których znajomość będzie obowiązywała uczestników

konkursu
- wykaz innych baśni danego kraju ,jakie znajdują się w bibliotece szkolnej dla

dzieci ,które głębiej zainteresują się tematem.
3.Wychowawcy zaznajamiają dzieci w klasie z treścią wybranych baśni i
zasadami konkursu i wyznaczają dwie sześcioosobowe drużyny : literacką i
plastyczną.
4.Organizatorzy przygotowują testy jednakowej trudności dls każdej drużyny.
Testy mają nacelu sprawdzenie znajomości treści dwóch wybranych baśni z
wylosowanego kraju.
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5. W wyznaczonym terminie drużyny literackie stawiają się na finał konkursu
/pisanie testu – wszyscy członkowie drużyny , opowiadanie wybranego
fragmentu baśni –jeden z członków drużyny/ do czytelni szkolnej ,a drużyny
plastyczne oddają swoje prace do oceny jury.
6.Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się w klasie,która zwyciężyła w konkursie
- organizatorzy odczytują wyniki i wręczają nagrody.
- dzieci z poszczególnych drużyn odczytują wybrane fragmenty baśni różnych

narodów europejskich.
- wszyscy uczestnicy spotkania przechodzą do czytelni szkolnej ,żeby obejrzeć
wystawę prac konkursowych przygotowaną przez organizatorów.

Wykaz literatury z jak ą powinni się zapoznać uczestnicy konkursu w
zależności od wylosowanego kraju

NORWEGIA

1. Niedźwiedź i trolle z Dovre w : Chmelowa E./oprac/:Baśnie z gór,
Warszawa,1988
2. Zamek Soria Moriaw: Za siedmioma lasami ,Warszawa ,1980

FRANCJA

1. Opowieść o synu kupca,który miał serce rycerskiew : Niklewiczowa
M./oprac/:Bajarka opowiada ,Warszawa,1983

2. Pies w : Ayme M. : Bajki kota na płocie ,Warszawa , 1983

SZWECJA

1. Książę Hatt spod ziemiw: Stiller R. :Zaczarowany dzban ,Poznań , 1983
2. Pelle ze wsi w: ,, ,, ,, ,, ,,

WIELKA BRYTANIA

1. Sen kramarzaw : Jacobs J. :Baśnie angielskie ,Warszawa ,1984
2. Trzyżyczenia w: ,, ,, ,, ,,

NIEMCY

1. Siedem krukóww : J. i W. Grimm :Baśnie braci Grimm ,Warszawa, 1999
2. Królewicz zaklęty w żabę w : ,, ,, ,, ,,



3

Testy ze znajomości treści baśni wylosowanego kraju

NORWEGIA

„Niedźwiedź i trolle z Dovre”

1. Młodzieniec imieniem Bjórn ,który znalazł niedźwiedziątko był :
a.drwalem
b.myśliwym
c.rybakiem

2. Trolle
a. dokuczały ludziom
b. pomagały
c. nie wtrącały się w sprawy ludzi

3. Dokąd Bjórn prowadził niedźwiedzia ?
a.na dwór norweskiego króla
b. na dwór duńskiego króla
c. do Dovre

4. Jaką przysługę wyświadczył Bjórn gospodarzowi przy pomocy niedźwiedzia?
a. obronił przed złodziejami
b. zreperował dach chaty
d. poskromił trolle

5. Jak zakończyła się historia Bjórna i niedźwiedzia ?
a. dotarli na dwór królewski
b. Bjórn podarował niedźwiedzia królowi
c. zostali w Dovre

Odpowiedzi: 1b , 2a , 3b, 4c, 5c .

„Zamek Soria Moria ”

1. Co lubił Halvor ?
a. grzebać w popiele
b. pracować
c. uczyć się

2. Co robiła księżniczka , gdy Halvor zobaczył ją po raz pierwszy ?
a. przygotowywała cudowny napój
b. czesała włosy
d. przędła na wrzecionie

3. Co robił Halvor ,żeby udźwignąć miecz ?
a. zakładał cudowny pierścień
b. patrzył na trolla
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c. wypijał łyk napoju z butelki
4.Jak księżniczki pomogły Halvorovi spełnić jego marzenie ?

a. oddały mu zamek
b. podarowały mu cudowny pierścień
c. pozwoliły wrócić na morze

5. Kto wskazał Halvorowi drogę do zamku ?
a. zachodni wiatr
b. wschodni wiatr
c. trolle

Odpowiedzi : 1a , 2c , 3c , 4b , 5a .

FRANCJA

„ Opowieść o synu kupca ,który miał serce rycerskie”

1. Kto uratował pannę i jej piastunkę od zbójców w angielskim porcie ?
a. Jerzy
b. jego sługa
c. rycerze

2. Gdzie Jerzy kończył szkołę kupiecką ?
a. w Londynie
b. w Paryżu
c. w Kale

3. Kim była dziewczyna uratowana przez Jerzego ?
a. córką kupca
b. córką króla Francji
c. córką króla Angli

4. Jaki ptak ocalił Jerzego odśmierci ?
a. mewa
b. rybitwa
c. łabędź

5. Czego zażądał ptak w zamian za ocalenie Jerzego ?
a. życia królewny
b. trzyletniego synka Jerzego
c. worka złotych monet

Odpowiedzi : 1a , 2b , 3c , 4b , 5b .
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„ P i e s”

1. Co było w koszyczku Delfinki i Marinetki ?
a. wątróbka cielęca
b. kiełbasa
d. chleb

2. Czy pies , którego spotkały dziewczynki stracił :
a. słuch ,
b. węch ,
c. wzrok ?

3. Co przydarzyło się psu zanim spotkał dziewczynki ?
a. zdradził swojego pana
b. pogryzły go inne psy
c. zdradził go jego pan

4. Czy pies w domu dziewczynek
a. zaprzyjaźnił się z kotem ,
b. był największym wrogiem kota,
c. omijał kota z daleka ?

5. Czy pies odszedł od dziewczynek do swojego dawnego pana?
a. tak
b. nie

Odpowiedzi : 1a , 2c , 3c , 4a , 5a .

WIELKA BRYTANIA

„ Sen kramarza”

1. Jakie ryby przepływały w dawnych czasach pod przęsłami mostu
londyńskiego ?
a. dorsze
b. łososie
c. węgorze

2. Co przyśniło się kramarzowi ?
a. most w Londynie
b. most w hrabstwie Norfolk
c. statki na rzece

3. Dokąd wyruszył kramarz,żeby spełnił się jego sen ?
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a. do Paryża
b. do Londynu
c. do Norfolk

4. Co opowiedział kramarzowi kupiec spotkany w wielkim mieście ?
a. pouczającą historyjkę
b. swój sen
c. baśń o skarbie

5. W jaki sposób spełnił się sen kramarza ?
a. dowiedział się , że nigdy nie umrze
b. ożenił się z księżniczką
c. znalazł ogromny skarb

Odpowiedzi : 1b , 2a , 3b , 4b , 5c.

„ Trzy życzenia ”

1. Kto prosił drwala ,żeby oszczędził drzewo ?
a. dąb
b. wróżka
c. krasnal

2. Kiedy drwal wypowiedział swoje pierwszeżyczenie ?
a. przed kolacją
b. po kolacji
c. pośniadaniu

3. Co przykleiło się drwalowi do nosa ?
a. kawał placka drożdżowego
b. pudding
c. złota moneta

4. Co zyskał drwal kiedy spełniły się jego trzyżyczenia ?
a. złotą karocę
b. jedwabne szaty
c. pyszną kolację

5. Kto wyraził drugieżyczenie ?
a. drwal
b. jego syn
c. jegożona

Odpowiedzi : 1b , 2a , 3b , 4c , 5c .
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S Z W E C J A

„ Ksi ążę Hatt spod ziemi”

1. Jaki podarunek od ojca chciała dostać najmłodsza córka króla ?
a. trzyśpiewające liście
b. dwaśpiewające liście
c. naszyjnik ześpiewających liści

2. Czego zażądał książę Hatt od króla w zamian za liście ?
a. królewny
b. pierwszej istoty spotkanej po drodze do domu
c. podziemnej komnaty

3. Dlaczego oślepł królewicz Hatt ?
a. spadł z konia
b. obudziła go kropla gorącego wosku
c. pocałował ropuchę

4. Kto został przewodnikiem królewny w drodze do siostry starej Berty ?
a. trollica
b. troll
c. osiołek

5. Czy wśród skarbów, jakie królewicz i królewna zabrali ze sobą uciekając po
uwolnieniu się od trollicy był ?

a. złoty kołowrotek
b. złoty kluczyk
c. złota księga

Odpowiedzi : 1a , 2b , 3b , 4b , 5a .

„Pelle ze wsi”

1. Co dostał biedny brat od bogatego w prezencieświątecznym ?
a. kilka złotych monet
b. dwie ryby i chleb
c. kawałek wieprzowiny i placek

2. Kogo zaprosił Pelle na ucztę świąteczną ?
a. psa
b. koguta
c. brata

3. Jaki błąd popełnił bogaty brat przy obsłudze czarodziejskiego młynka ?
a. nie potrafił go włączyć
b. nie nauczył się go zatrzymywać
c. zepsuł wyłącznik
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4. Którego ze zwierząt nie połknął kogut ?
a. niedźwiedzia
b. konia
c. lwa

4. Jaką metodą kogut przezwyciężył skąpstwo króla ?
a. roztropnością
b. chciwością
c. pokorą

Odpowiedzi : 1c , 2c , 3b , 4b , 5a .

N I E M C Y

„ Siedem kruków”

1. Czyje zaklęcie sprawiło ,że bracia zmienili się w siedem kruków ?
a. wróżki
b. siostry
c. ojca

2. Kto pomógł siostrze odnaleźć zaklętych braci ?
a. gwiazdy
b. słońce
c. księżyc

3. W jaki sposób dziewczynka otworzyła szklaną górę ?
a. czarodziejskim kluczem
b. laseczką
c. palcem

4. Kogo spotkała siostra kiedy weszła do szklanej góry w poszukiwaniu braci ?
a. elfa
b. karzełka
c. czarnoksiężnika

5. Jaki przedmiot pozwolił krukom zorientować się , że odwiedziła ich siostra ?
a. kubek
b. pierścionek
c. wstążka

Odpowiedzi : 1c , 2a , 3c , 4b , 5b .
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„Królewicz zakl ęty w żabę”

1. Jaką przysługę zrobiłażaba królewnie ?
a. wskazała drogę do zamku z ciemnego lasu
b. wyciągnęła złoty pierścień ze studni
c. wyciągnęła ze studni złotą kulę

2. Co obiecałażaba królewnie w zamian za przysługę ?
a. perły i drogie kamienie
b. połowę królestwa
c. zostać jej towarzyszką i przyjaciółką

3. Kto kazał królewnie dotrzymać obietnicy ?
a. ojciec
b. matka
c. czarnoksiężnik

4. Na co nie pozwoliła królewnażabie ?
a. jeść ze swojego talerzyka
b. siedzieć obok siebie przy stoliku
c. spać w swoim łóżeczku

5. Po co sługa księcia założył sobie obręcze na serce ?
a. żeby mu serce nie pękło
b. dla ozdoby
c. dla ochrony przed złymi czarami

Odpowiedzi : 1c , 2c , 3a , 4c , 5a .

Opracowała Urszula Sobków


