
 

 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych –  PAŹDZIERNIK 2021 r. 

 

Ogłaszamy następujące konkursy:  

 

I. Konkurs plastyczny na ILUSTRACJĘ do ulubionej baśni  
 

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I - II 

Warunki uczestnictwa:  

 samodzielne wykonanie pracy plastycznej podczas zajęć szkolnych;  

 prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną płaską (techniki przestrzenne nie 

podlegają ocenie konkursowej), np.: rysunek, malarstwo, akwarela, wycinanka, techniki 

mieszane i inne); 

 format prac A-4;  

 prace muszą być zaopatrzone w czytelną metryczkę (na odwrotnej stronie pracy), zawierającą 

informacje: imię i nazwisko autora, klasa.  

Kryteria oceniania:  

 twórcza pomysłowość i wyobraźnia oraz oryginalność w zakresie przedstawienia tematu; 

 estetyka wykonania pracy i ogólne wrażenie artystyczne.  

Termin i miejsce oddania prac: do dnia 22 października 2021 r. Prace należy składać w bibliotece. 

 

II. Konkurs WIEDZY o baśniach i legendach  
 

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas II – IV 

Warunki uczestnictwa:  

 zapoznanie się z podaną listą lektur; 

 zgłoszenie chęci udziału w konkursie najpóźniej do dnia 20 X 2021 r. u wychowawcy lub                    

w bibliotece, 

 poprawne i samodzielne rozwiązanie testu ze znajomości treści podanych lektur. 
 

Test (w wersji elektronicznej) odbędzie się w ostatnim tygodniu października. 

W przypadku dużej liczby osób, które uzyskają tyle samo punktów z testu, organizatorzy zastrzegają 

sobie prawo zorganizowania dogrywki w formie odpowiedzi ustnej. 
 

Lista lektur: 
 

Klasy II (baśnie): 
 

˗ Hans Christian Andersen Brzydkie kaczątko 

˗ Hans Christian Andersen Choinka 

˗ Hans Christian Andersen Słowik 

˗ Jacob i Wilhelm Grimm Stoliczku, nakryj się! 

˗ Aleksander Puszkin Bajka o rybaku i rybce 

 

Klasy III i IV (baśnie i legendy): 
 

˗ Hans Christian Andersen Brzydkie kaczątko 

˗ Hans Christian Andersen Choinka 

˗ Hans Christian Andersen Słowik 

˗ Jacob i Wilhelm Grimm Stoliczku, nakryj się! 

˗ Aleksander Puszkin Bajka o rybaku i rybce 

˗ Artur Oppman Bazyliszek 

˗ Artur Oppman Złota kaczka 

˗ Jan Adamczewski O pięknej i dzielnej królewnie Wandzie 

˗ Jan Adamczewski O hejnale z mariackiej wieży 

˗ Jan Adamczewski O gołębiach – rycerzach króla Probusa 

˗ Jan Adamczewski O panu Twardowskim, co się z diabłem bratał 
 

 

Legendy krakowskie znaleźć można np. w książce – Jan Adamczewski Legendy starego Krakowa, Wydawnictwo Skrzat, 

Kraków 2004. Pozostałe utwory znajdują się np. w  Bibliotece internetowej Wolne Lektury https://wolnelektury.pl 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/autor/hans-christian-andersen/
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/brzydkie-kaczatko/
https://wolnelektury.pl/katalog/autor/hans-christian-andersen/
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/choinka/
https://wolnelektury.pl/katalog/autor/hans-christian-andersen/
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowik/
https://wolnelektury.pl/katalog/autor/jacob-i-wilhelm-grimm/
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/stoliczku-nakryj-sie/
https://wolnelektury.pl/katalog/autor/aleksander-puszkin/
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/puszkin-bajka-o-rybaku-i-rybce/
https://wolnelektury.pl/katalog/autor/hans-christian-andersen/
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/brzydkie-kaczatko/
https://wolnelektury.pl/katalog/autor/hans-christian-andersen/
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/choinka/
https://wolnelektury.pl/katalog/autor/hans-christian-andersen/
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowik/
https://wolnelektury.pl/katalog/autor/jacob-i-wilhelm-grimm/
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/stoliczku-nakryj-sie/
https://wolnelektury.pl/katalog/autor/aleksander-puszkin/
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/puszkin-bajka-o-rybaku-i-rybce/
https://wolnelektury.pl/


 

III. Konkurs na ZAKŁADKĘ do książki 

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas III - VI 

Warunki uczestnictwa:  

 samodzielne wykonanie z dowolnych materiałów zakładki do książki, w którą należy 

wkomponować wybrany cytat, może on być zabawny lub motywujący – o tym decyduje twórca;  

 prace muszą być zaopatrzone w czytelną metryczkę, zawierającą informacje: imię i nazwisko 

autora, klasa.  

Kryteria oceniania:  

 twórcza pomysłowość i wyobraźnia oraz oryginalność w zakresie przedstawienia tematu;  

 estetyka wykonania pracy i ogólne wrażenie artystyczne.  

Termin i miejsce oddania prac: do dnia 22 października 2021 r. Prace należy składać w bibliotece. 

 

 

IV. Konkurs na MEM promujący bibliotekę lub książkę 
 

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas IV - VIII 

Warunki uczestnictwa:  

 przygotowanie mema internetowego promującego bibliotekę lub dowolnie wybraną książkę; 

 mem powinien składać się ze zdjęcia i korespondującego z nim komentarza tekstowego; 

 tekst powinien w sposób krótki, najlepiej humorystyczny, przekazywać przesłanie konkursu; 

 mem nie może naruszać wartości etycznych i praw osób trzecich ani zawierać treści 

obraźliwych; 

 mem zgłoszony na konkurs musi być wykonany osobiście przez uczestnika konkursu; 

 prace można wykonywać przy pomocy dostępnych w Internecie generatorów memów; 

 mem powinien zostać przesłany w postaci pliku elektronicznego w formacie JPG na adres                    

e-mail: mozliwie@gmail.com  do 22 października 2021 r. z dopiskiem: Konkurs na MEM, imię 

i nazwisko autora oraz klasa. 

Kryteria oceniania:  

 zgodność z tematyką związaną z czytaniem, biblioteką lub książką; 

 twórcza pomysłowość i wyobraźnia oraz oryginalność w zakresie przedstawienia tematu; 

 poczucie humoru i trafność skojarzeń; 

 estetyka wykonania pracy i ogólne wrażenie artystyczne.  

 

 

V.  Konkurs Booktrailer Film 
 

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas VII - VIII 

Warunki uczestnictwa:  

 przygotowanie dwuminutowego filmu promującego wybraną książkę, czyli booktrailera; 

 film powinien zostać przesłany w postaci pliku elektronicznego w formacie MP4 na adres                    

e-mail: mozliwie@gmail.com  do 22 października 2021 r. z dopiskiem: Konkurs Booktrailer 

Film, imię i nazwisko autora oraz klasa. 

Kryteria oceniania:  

 twórcza pomysłowość i wyobraźnia oraz oryginalność w zakresie przedstawienia tematu; 

 ogólne wrażenie artystyczne.  

 
Niniejszy konkurs inspirowany jest Booktrailer Film Festival. – Przedsięwzięciem o charakterze edukacyjnym, promującym 

czytelnictwo wśród młodzieży. Jego idea opiera się na zespoleniu tradycji i nowoczesności – łączeniu poznawania literatury 

z nowymi technologiami, integrowaniu sztuki słowa i języka kina, rozwoju kompetencji związanych ze współpracą w grupie 

i wnikliwej analizy działa literackiego. Projekt zachęca do lektury, uczy i wyzwala kreatywność. Więcej informacji  

https://www.facebook.com/BooktrailerFilmFestival 

 

 

Organizatorzy konkursów: 

Nauczyciele poloniści i bibliotekarze 

mailto:mozliwie@gmail.com
mailto:mozliwie@gmail.com
https://www.facebook.com/BooktrailerFilmFestival

