
 

 

 
 

28 IX – 2 X 2015 r. 
Już po raz 8. zapraszamy Was do wspólnego 

świętowania 

     Tygodnia Miłośników Czytelnictwa. 

Każdy znajdzie coś dla siebie. 

Przygotowaliśmy liczne  konkursy, zabawy 

i spotkania. 

  

             Do zobaczenia!             



VIII Tydzień Miłośników 

Czytelnictwa 

28 IX – 2 X 2015 r. 

Harmonogram 

 Przez cały tydzień na dużej przerwie czytanie         

w bibliotece + zabawy literackie. 

 W środę akcja „Gimnazjaliści – maluchom”  

na 2 lekcji przedstawienie „Czerwony Kapturek” dla 

dzieci z klas 0-III SP oraz czytanie bajek w klasach O. 

 W czwartek 1 października na 8 godzinie lekcyjnej 

zapraszamy na II spotkanie Klubu Czytelnika. 

 

Konkursy: 

I-III SP  konkurs plastyczny „Czytamy bajki” 

III, IV-VI konkurs plastyczny pt. „Ulubiona postać z bajki” 

I-III gimnazjum 

 Prezentacja multimedialna lub plakat o Janie Długoszu 

 Konkurs literacki z cyklu „Bądź twórczy…”: muzyka, 

muzyk bądź instrument jako bohater wiersza lub 

opowiadania. 
 



 KONKURS     
 

 

„Czytamy bajki” 
I-III SP  konkurs plastyczny 

 Zadaniem uczestników jest zilustrowanie dowolną techniką 

postaci z bajek. 

 Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w formacie A4 lub 

A3, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi 

(rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, 

grafika, itp.). Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. 

 Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie wpisać imię, 

nazwisko autora. 

Termin składania prac: 5 października 2015 r.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 KONKURS     

 

W związku z ogłoszonym przez Sejm RP 

 2015 – rokiem Polskiego Teatru Narodowego, zapraszamy do 

konkursu plastycznego pod hasłem  „Magia teatru – lalki i maski” 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III,  IV – VI szkoły podstawowej, 

 

- uczestnicy konkursu wykonują kukiełkę, marionetkę, pacynkę 

lub maskę teatralną przedstawiającą wybraną postać z wiersza, bajki 

lub wymyśloną, 

- lalka powinna być wykonana wyłącznie w formie przestrzennej (wielkość 

do 50 cm). 

 Kukiełka – lalka osadzona na kiju 

  Marionetka – lalka poruszana przy pomocy sznurków 

lub drutów 

  Pacynka – lalka nakładana na rękę 

 Maska teatralna- osłona twarzy, mająca kształt i formę 

twarzy ludzkiej, a także łba zwierzęcego, rośliny lub innej 

rzeczy z otworami na oczy 

 

Termin składania prac: 5 października 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 



 KONKURS Nr 1       I-III gimnazjum      
W związku z ogłoszonym przez Sejm RP 

 2015 – rokiem Jana Długosza 

zapraszamy do konkursu na prezentację multimedialną   

lub plakat o Janie Długoszu. 

 Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach 2-osobowych. 
 Plakat - format A2, natomiast  prezentacja zgłoszona do konkursu powinna 

być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) 
bądź    w programie Impress (pakiet OpenOffice) i zapisana w  formacie 
umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem 

*.ppt, *.odp jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps). 

 Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię.  
 W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych 

materiałach źródłowych oraz o autorach pracy. Kryteria  oceniania prac 
wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same.  

Komisja będzie najwyżej oceniała prace:  
- prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,  
- charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu,  
- napisane językiem zrozumiałym, mające walory edukacyjne.  
 Oceniana będzie również:  
- estetyka i efekt wizualny,  
- zawartość prezentacji,  
- grafika i cała szata graficzna,  
- przejrzystość,  
- techniczna poprawność wykonania.  
 

KONKURS Literacki  Nr 2  z cyklu „Bądź twórczy….” 

Napisz wiersz lub opowiadanie, którego bohaterem będzie 

muzyka, muzyk bądź instrument. 

Termin składania prac: 5 października 2015 r. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Teatr - to przede wszystkim człowiek - aktor, który poprzez słowo i ruch kreuje postać.         

Na scenie wraz z aktorem często występuje lalka teatralna, animowana przez niego kukła, 

pacynka, jawajka i marionetka. Gdy widzimy lalkę, która chodzi, mówi, mamy wrażenie, że 

ona żyje, że jest prawdziwa, choć dobrze wiemy, że bez aktora, który ją animuje, użycza jej 

swego głosu -  nie istniałaby. Lalka jest materialnym wyobrażeniem człowieka, pobudza 

wyobraźnię do spontanicznego działania, prowokuje do zabawy i kreatywności.  

Spróbuj wykonać lalkę, którą chciałbyś zobaczyć  w teatrze lub wykonaj maskę, którą 

założy Twój teatralny bohater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


