
Henryk Sienkiewicz

życie i twórczość

CELE KONKURSU
-sprawdzenie znajomości biografii i twórczości Henryka Sienkiewicza;
-kształtowanie umiejętności kojarzenia autora, bohaterów z tekstem;
-rozbudzanie zainteresowań twórczością Henryka Sienkiewicza;
-kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

PRZYGOTOWANIA DO KONKURSU :
-opracowanie pytań konkursowych i regulaminu konkursu;
-przygotowanie i wywieszenie plakatu zachęcającego do udziału w konkursie;
-przygotowanie pomocy dydaktycznych, nagród, dyplomów ;
-zaproszenie nauczycieli do Komisji;
-ustawienie ławek, dekoracja sali.

POMOCE DYDAKTYCZNE :
-wizytówki dla uczniów,
-regulamin konkursu i zasady pracy w grupie na kartonie;
-plansze z krzyżówkami;
-puzzle;
-karty konkursowe( test i paski wydarzeń), czyste kartki.
Konkurs można przeprowadzić w czytelni, a jego oprawę plastyczną może stanowić
gazetka biblioteczna o Henryku Sienkiewiczu lub wystawa prac konkursu rysunkowego
pt. „Moja ulubiona postać z książki Henryka Sienkiewicza”

REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas szóstych.
3. W rozgrywkach biorą udział trzej przedstawiciele z każdej klasy-
stanowią oni drużynę reprezentującą daną klasę.
4. Zgłoszenie do konkursu należy złożyć w bibliotece szkolnej
5. Konkurs obejmuje następujące zadania:

*Pisemny konkurs błyskawiczny
*Krzyżówka
*Kreatywne myślenie
*Puzzle
*Prawidłowa kolejność zdarzeń
*Test

6. Odpowiedzi oceniać będzie komisja.
7. Wygrywa drużyna z największą liczbą punktów.

Zapraszamy do wspólnej zabawy. Czekają wspaniałe nagrody!
PRZEBIEG KONKURSU:



Część organizacyjna
• Powitanie uczestników- rozdanie wizytówek, przydział miejsc.
• Wprowadzenie- przypomnienie regulaminu konkursu i zasad pracy grupowej

• wybór ról: kapitan –prezenter, sekretarz, redaktor
Część zasadnicza

• Pisemny konkurs błyskawiczny.Która drużyna w ciągu dwóch minut
napisze najwięcej tytułów nowel Henryka Sienkiewicza?
Za każdy prawidłowo napisany tytuł wiersza drużyna otrzymuje jeden punkt.

• Krzyżówka. Każda drużyna otrzymuje planszę z krzyżówką. Ta drużyna,
która pierwsza rozwiąże ją prawidłowo. Otrzymuje pięć punktów, druga cztery
punkty, trzecia – trzy.

Wpisz poziomo w kratki rozwiązania. W oznaczonym rzędzie poziomym
odczytaj rozwiązanie.
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1.Nazwa cyklu trzech powieści historycznych Sienkiewicza.
2.Imię głównego bohatera książki pt. W pustyni i w puszczy.
3.Tytuł powieści ukazującej szwedzki najazd.
4.Córka Juranda.
5.Bitwę pod Grunwaldem Sienkiewicz opisał w powieści....
6.Qvo vadis to powieść ukazująca Rzym za czasów cesarza....
7.Ogniem i. ....
8............Zwycięzca-tytuł jednej z noweli Sienkiewicza.

Odpowiedzi: 1.Trylogia,2.Staś,3.Potop,4.Danusia,5.Krzyżacy,6.Nerona,7.Mieczem,
8.Bartek- hasło „Latarnik”

ZASADY PRACY W GRUPIE
1.Porozumiewamy się szeptem lub półgłosem, nie przeszkadzając innym.
2.Konflikty rozwi ązujemy wspólnie drogą negocjacji.
3.Konctrujemy uwagę na zadaniu grupy.
4.Przyjmujemy współodpowiedzialność za powodzenie całej grupy.
5.Traktujemy się po partnersku.
6.Współpracujemy, wspomagamy się wzajemnie.
7.Myślimy pozytywnie, nastawiając się na sukces.
8.Nie krytykujemy innych, nie wyśmiewamy.
9.Przestrzegamy limitu czasu wyznaczonego na wykonanie zadania.
10.Respektujemy przyjęte zasady.



• Kreatywne myślenie.
W ciągu jednej minuty uczniowie w grupach układają jak najwięcej wyrazów z
liter zawartych w słowie „LATARNIK”. Grupa, która ułożyła najwięcej wyrazów
otrzymuje dwa punkty.

• Puzzle.Kapitanowie grup losują koperty z puzzlami. Uczniowie mają dwie
minuty na ułożenie puzzli i napisanie tytułu utworu, który kojarzy im się z
rysunkiem, powstałym po ułożeniu puzzli
( np. skrzypce, słoń i palma kokosowa, rycerz zakonny, morze i
latarnia).Prawidłowo wykonanezadanie promowane jest dwoma
punktami.

• Prawidłowa kolejność zdarzeń. Uczniowie mają w ciągu siedmiu minut
ułożyć z pasków właściwy plan wydarzeń ( I tom „W pustyni i w puszczy”).
Grupy dopasowują paski do cyfr od 1 do12.Za każdy prawidłowo dopasowany
pasek drużyna otrzymuje 0,5 punktu.

1. Staś i Nel w Port Saidzie.

2. Podróż z ojcami do Medinet.

3. Nel dostaje olbrzymiego psa.
4. Ojcowie wyjeżdżają na inspekcję budowy Kanału Sueskiego.

5. Porwanie.

6. Trudna podróż przez Pustynię Libijską,opieka nad Nel, nieudana ucieczka.

7. Wiadomość o zdobyciu Chartumu przez powstańców Mahdiego.

8. W Omdurmanie- na placu modlitwy, audiencja.

9. Droga do Faszody.

10. Dalsze poszukiwania Smaina.

11. Staś zabija lwa i beduinów- dzieci odzyskują wolność.

12. Nocna przygoda z lwami.

• Test.Grupy otrzymują dziesięć minut na rozwiązanie testu.Za
każdą prawidłową odpowiedź- jeden punkt.

1) Jako felietonista Henryk Sienkiewicz zasłynął publikuj ąc prace na tematy społeczne i
kulturalne w „Gazecie Polskiej” pod pseudonimem:

a. Litwos b.jan Sowa c.Or – Ot

2) W lutym 1876 roku Sienkiewicz wyjeżdża za granicę jako korespondent “Gazety
Polskiej”. Celem jego podróży jest:

a. Francja b.Japonia c.Stany Zjednoczone

3) Przeskakując zawsze tę samą ilość liter odczytaj tytuł jednej z powieści Sienkiewicza.
PUSAKMNETWIJOSLŁMIOACDEZYMIJALOEFWTASMUKGLI
..........................................................................................
4) Bohaterem jednej z nowel Sienkiewicza jest mały, wiejski chłopiec, którego
marzeniem było posiadanie prawdziwych skrzypiec. Tytuł tej noweli to;

a. Antek b.Bartek Zwycięzca c.Janko Muzykant



5) Na Trylogię – cykl powieści historycznych rozgrywających się w wieku XVII –
składają się następujące tytuły( wpisz w miejsce kropek):
........................................................................................................
6) Połącz bohaterów w pary.

Nel Ligia
Staś Oleńka Kmicic Winicjusz
7) Wieloletnim wydawcą „ Pism” Sienkiewicza ( które ukazywały się od roku 1879)była
znana warszawska firma wydawnicza:

a. Gebethner i Wolf
b. Trzaska, Evert i Michalski
c. Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”

8) W marcu 1900 roku w Pare St. Maur pod Paryżem, Sienkiewicz kończy rękopis
dzieła, które od momentu wydania zyskało ogromną popularność. Była to zarazem
ostatnia powieść historyczna wielkiego pisarza, którego akcja rozgrywa się na przełomie
XIV i XV wieku w Polsce, za czasów Władysława Jagiełły. Owa powieść to:

a. Bez dogmatu
b. Na polu chwały
c. Krzyżacy

9) 22 grudnia 1900 roku wręczono Sienkiewiczowi akt własności majątku ziemskiego
jako „daru narodowego”. Maj ątek ten to :

a. Żarnowiec b.Oblęgorek c.Nałęczów

10) W 1905 roku, w grudniu, Henryk Sienkiewicz otrzymał prestiżowe wyróżnienie,
czyli:

a. Legię Honorową
b. Członkostwo Cesarskiej Akademii Nauk w Petersburgu
c. Nagrodę Nobla

11)Ostatnim, znakomitym utworem Sienkiewicza jest powieść dla młodzieży, ukazująca
przygody dwojga dzieci : dzielnego chłopca Polaka i małej Angielki, odbywających
przymusowa wędrówkę przez bezdroża Afryki. Powieść ta nosi tytuł:

a. Na polu chwały
b. W pustyni i w puszczy
c. Rodzina Połanieckich

12)15 listopada 1916 roku Sienkiewicz umiera w Vevey w Szwajcarii. 27 października
1924 roku sprowadzono jego prochy do Warszawy i pochowano:

a. w podziemiach katedryśw. Jana
b. na Cmentarzu Powązkowskim
c. na Cmentarzu Bródnowskim

Odpowiedzi:1.-a; 2.-b; 3.-c; 4.-PAN WOŁODYJOWSKI; 5.-Ogniem i mieczem,
Potop, Pan Wołodyjowski;6.- Ligia+Winicjusz, Kmicic+Oleńka, Staś+Nel; 7.-a;
8.-c; 9.-b; 10.-a;11.-b; 12.-a.

Podsumowanie.
• Podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu.
• Nagrodzenie pierwszego miejsca nagrodami książkowymi, a pozostałych

nagrodami pocieszenia. Rozdanie wszystkim uczestnikom pamiątkowych
dyplomów. Podziękowanie za udział w konkursie.

Opracowała: Marzenna Rusnak nauczyciel-bibliotekarz
Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie


