
W świecie lektur
konkurs czytelniczy dla klas III

Cele:
- doskonalenie umiejętności pisemnego wypowiadania się
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
- kształtowanie umiejętności kojarzenia autora, postaci z tekstem

- sprawdzenie wiedzy uczniów poprzez formę zagadki-zabawy, która mobilizuje do
maksymalnego wykazania się posiadanymi umiejętnościami

Przygotowania do konkursu:
- nawiązanie współpracy z wychowawcami klas III , ogłoszenie konkursu w klasach,

zachęcenie uczniów do udziału w konkursie;
- udostępnienie uczestnikom zestawu lektur;
- przeprowadzenie z uczestnikami zajęć – krótkie przeanalizowanie zestawu lektur,

zwrócenie uwagi na autora, postaci, kolejność akcji, ilustracje;
- zaproszenie członków komisji ;
- przygotowanie pomocy dydaktycznych, dyplomów
Pomoce dydaktyczne:
- karty konkursowe,
- kartoniki z numerami ,
- koperty z puzzlami

Regulamin konkursu:
1. Konkurs organizuje biblioteka szkolna.
2. W konkursie przeznaczony jest dla uczniów klas III.
3. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w bibliotece.
4. Karta konkursowa obejmuje następujące zadania (punktowane od 0,5 do 4 punktów) :
*krzyżówka *puzzle *pozamieniane litery
*zabawa strzałkami *plan zdarzeń *kim jest bohater?

*błędne tytuły *test
5. Każdy uczestnik losuje swój numer identyfikacyjny, który wpisuje w górnym rogu karty

konkursowej.
6. Karty konkursowe ocenia Komisja.
7. Za każdy błąd ortograficzny komisja odejmuje 0,3 punktu.
8. Na rozwiązanie karty konkursowej uczestnik ma 90min.
9.Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody książkowe.

Ocena prac.Komisja ocenia poprawność prac pod względem:
- formalnym,
- stylistycznym ,
- językowym.

Przebieg konkursu:
• Powitanie uczestników konkursu i członków komisji.
• Omówienie celu i zasad konkursu.
• Rozdanie kart konkursowych, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem

konkursu.
Krzy żówka.



Wpisz poziomo w kratki rozwiązania zagadek. W oznaczonym rzędzie pionowym powstanie
hasło.( max.10 x 1pkt)

1. Stacja profesora Dobrowolskiego mieściła się na brzegach ......
2. Jaki konik z berłem w dłoni , podkówkami nie zadzwoni, tylko parą

ludzkich nóg , stuka o krakowski bruk?
3. Anaruk używał go do polowania na foki i morsy.
4. Co rozpruł szpadą kapitan Ruszt?
5. Imię swe zdobi kwiatem ,

Zawsze zimę z wiosną splata,
A w ogóle chytra sztuka,
Bacz by ciebie nie oszukał.

6. Strona , której czerpiemy podstawowe informacje o książce.
7. Malutki człowieczek z naszych bajeczek.
8. Był sobie słoń,

Wielki jak słoń.
Zwał się ten słoń ...............Trąbalski

9. Pisze wiersze.
10. W szóstym armata, o jaka wielka

Pod każdym kołem żelazna....

Puzzle.Z umieszczonych w kopercie puzzli ułóż ilustrację(2pkt).Podaj tytuł
lektury , z której pochodzi ilustracja(max 1pkt).
..................................................................................................
Pozamieniane litery.Rozszyfruj tytuły lektur(max 3x0,5 pkt).Obok napisz
prawidłowy tytuł. LAORYKU......................................

KOTYLOWAMO...................................
MOŁASACHWA.......................................

Zabawa strzałkami.Za pomocą strzałek połącz:* tytuł lektury z jej
autorem( max 5 x 1pkt).Przy nazwisku dopisz imię autora ( max 5 x 1 pkt).
O psie , który jeździł koleją Andersen.......................
Szewczyk Dratewka Centkiewiczowie...................
Zaczarowana zagroda Lofting......................
Doktor Dolittle i jego zwierzęta Jaworczakowa................
Brzydkie kaczątko Pisarski.......................



Oto jest Kasia Porazińska.....................
* tytuł rozdziału z tytułem książki(max 3 x 1 pkt)

Mogłoby być więcej Dzieci z Bullerbyn
Moje najprzyjemniejsze urodziny Kajtkowe przygody
Roboty w tyle Jacek , Wacek i Pankracek

*postać z tytułem(max 5 x 1 pkt)
Adele Czarna owieczka
Tugto O psie , który jeździł koleją
Perełka Jak Wojtek został strażakem
Bonifacy Pilot i ja
Waluś Anaruk , chłopiec z Grenladii
Plan zdarzeń.

Biorąc pod uwagę kolejność zdarzeń w lekturze, wpisz w pusty
kwadracik , obok tytułu rozdziału prawidłowy numer.( max 3 x 1pkt)

Opowiadanie pierwsze, w którym jest mowa o lustrze i o okruchach.

Książę i księżniczka. Laponka i Finka.

Mała rozbójniczka . Kwietny ogród kobiety, która umiała czarować.

Co się działo w pałacu Królowej Śniegu i co się później stało .
Chłopczyk i dziewczynka

Kim jest bohater?
Zadanie polega na odgadnięciu – jak nazywa się przedstawiony niżej

Bohater? Odpowiedź wpisz w miejsce kropek( max 2 x 3 pkt).
Ma zadarty nos i oczy okrągłe jak dwa czarne iświecące

guziki. Mieszka w domku z małym ogródkiem.
.................................................................

Uwielbia stare tasiemki. Czasem połknie 2 grosze, ale nigdy
nie robi z tego problemu, przecież może je oddać potem.

................................................................
Błędne tytuły. W tytuły lektur wkradły się błędy. W miejscu kropek wpisz

prawidłowe tytuły( max 4 x 0,5 pkt).
Dzikie kaczątko ...................................................
Oto jest Basia.......................................................
Nie biegnij koziołku.............................................
Szewczyk Marzyciel.............................................
Test. Zakreśl lub wpisz odpowiedź( max 10 x 1pkt).

1. W jakim kraju rozgrywa si ę akcja lektury O psie, który jeździł koleją?
a. Francja b. Polska c. Włochy

2. Za jakiej lektury pochodzi ten fragment?
„Kiedy dziewczynka zbudziła się rano i zobaczyła, gdzie jest , zaczęła płakać. Wokoło
była woda głęboka , ani sposób dostać się z listka do brzegu.”
a. Dziewczynka z zapałkami b.KrólowaŚniegu c.Calineczka
3.Który z ni żej wymienionych nie jest bohaterem lekturyDzieci z Bullerbyn?
a. Britta b. Anna c. Bisse d.Olle e.Lasse
4.Jakie zalety przypisywała sobie Samochwała?
....................................................................................................................................
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5.Wymień inne tytuły wierszy , w których Jan Brzechwa opisuje negatywne cechy
charakteru. ...................................................................................................
6.Odpowiedz, czy podany opis pasuje do Kasi z lekturyOto jest Kasia?
Ma ciemne oczy, proste włosy, okrągłą buzię (trochę nadąsaną).Nosi spódniczkę w
kratk ę. a. tak b.nie
7.Z której lektury pochodzi ten fragment?
„Koło zamku ludzie stoją i tak sobie rozmawiają-
Kto by się z tą panna ożenił , to by ją z niewoli czarownicy wybawił”
.............................................................................................
8.Dokończ zdanie.
„Pi ękna byłaby z niej żona dla mojego ...................”
9.Drżączek to:
a. pies b. królik c. wilk
10.Jakie zwierzęta nie przewoziła w swoich wagonach Lokomotywa?
a. krowy b. słonie c. hipopotamy
Odpowidzi:Krzyżówka:1.Antarktyda,2.Lajkonik, 3.Harpun, 4.Brzuch,5.Kwiecień, 6.Tytułowa,
7.Krasnal, 8.Tomasz, 9.Poeta, 10.Belka

Puzzle( odbitka ksero dowolnej ilustracji z lektury)
Pozamieniane litery:Okulary ,Lokomotywa, Samochwała.
Zabawa strzałkami:O psie, który jeździł koleją- Pisarski Roman ,Szewczyk Dratewka-
Porazińska Janina,Zaczarowana zagroda-Centkiewiczowie Alicja ,Czesław,
Doktor Dolittle i jego zwierzęta- Lofting , Brzydkie kaczątko- Hans Chrystian Andersen,
Oto jest Kasia-Jaworczakowa Mira, Mogłoby być więcej -Jacek , Wacek i Pankracek,
Moje najprzyjemniejsze urodziny- Dzieci z Bullerbyn,Roboty w tyle-Kajtkowe przygody,
Adele -O psie,który jeździł koleją,,Tugto - Anaruk , chłopiec z Grenladii,Perełka-Czarna
owieczka,Bonifacy-Jak Wojtek został strażakiem, Waluś - Pilot i ja
Plan zdarzeń.1.Opowiadanie pierwsze, w którym jest mowa o lustrze i o okruchach.
Książę i księżniczka. Laponka i Finka. Mała rozbójniczka .

Kwietny ogród kobiety, która umiała czarować. Co się działo w pałacu Królowej
Śniegu i co się później stało . Chłopczyk i dziewczynka
Kim jest bohater?WACEK , KACZKA DZIWACZKA
Błędne tytuły.Brzydkie kaczątko,Oto jestKasia, Nie płacz koziołku,Szewczyk Dratewka
Test. 1.-c,2.-c,3.-d,mądra,piękna,zgrabna,5.Skarżypyta, Samochwała,Leń,6.-a,7.Szewczyk
Dratewka,8-synka,9.-b,10.-c.

Podsumowanie konkursu:
• Ocena ( przez komisję) kart konkursowych .
• Podliczenie punktów , ogłoszenie wyników.
• Wr ęczenie wszystkim uczestnikom konkursu pamiątkowych dyplomów,
zwycięzcom nagród.

• Podziękowanie za udział w konkursie. Wywieszenie nazwisk zwycięzców
na gazetce bibliotecznej.

Opracowała:Marzenna Rusnak nauczyciel-bibliotekarz Szkoła Podstawowa nr5 w Nysie




