
 

 

 
 
 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Stanisława Moniuszki 

serdecznie zaprasza uczniów klas trzecich 

wraz z opiekunami 

do udziału w II edycji międzyszkolnego konkursu: 
 

„Z wizytą w baśniowych krainach” 

 

 REGULAMIN KONKURSU: 

a) organizator: Szkoła Podstawowa nr 48 im. Stanisława Moniuszki w Łodzi, 

b) osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu: 

 Justyna Pawlicka – justyna.pawlicka@o2.pl, 

 Iwona Gajewska – g-iwona@wp.pl 

 Monika Witek – monikakaluzna@o2.pl 

c) adresat: uczniowie klas trzecich szkół podstawowych, 

d) cele konkursu: 

 rozbudzanie zamiłowań czytelniczych i uzdolnień humanistycznych, 

 rozwijanie wyobraźni, 

 kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz zdrowej rywalizacji, 

 kształcenie umiejętności redagowania użytkowych form wypowiedzi: 

zaproszenia, ogłoszenia, listu, kartki pocztowej, 

 utrwalenie wiedzy na temat baśni jako gatunku literackiego, 

 rozwijanie umiejętności prezentacji, dłuższej wypowiedzi na zadany temat; 

e) przedmiot konkursu: 

 zadania konkursowe będą dotyczyć znajomości następujących baśni: 

„Calineczki”, „Brzydkiego kaczątka”, „Królowej Śniegu”, „Nowych szat cesarza” 

Hansa Christiana Andersena oraz „Królowej pszczół”, „Kopciuszka”, „Stoliczku, 

„Od kolebki biegła za mną, 
Czarodziejska baśń tęczowa 
I szeptała wciąż do ucha 
Melodyjne zaklęć słowa...” 
          Adam Asnyk 



nakryj się”, „Roszpunki”, „O wilku i siedmiu koźlątkach”, „Jasia i Małgosi” 

Jakuba i Wilhelma Grimmów, 

 uczestników obowiązuje znajomość cech gatunkowych baśni; 

f) przebieg konkursu: 

 każda szkoła do 15 kwietnia zgłasza trzyosobowy zespół wyłoniony na drodze 

eliminacji (KARTA ZGŁOSZENIA W ZAŁĄCZENIU), 

 konkurs odbędzie się 28 kwietnia o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej  

nr 48 przy ul. Rydzowej 15 w Łodzi, 

 każdy zespół w macierzystej szkole przygotowuje plakat w formacie A2 

zachęcający do przeczytania dowolnej baśni wskazanej w literaturze przedmiotu 

w podpunkcie e, zadaniem uczniów będzie zaprezentowanie pracy – wypowiedź 

nie powinna być dłuższa niż 2 minuty; ocenie będą podlegać: realizacja tematu, 

oryginalność w doborze środków językowych i plastycznych, a także 

prezentacja, 

 zadania konkursowe dotyczą znajomości treści baśni poprzez wykonywanie 

różnorodnych zadań – m. in. rozpoznawanie artefaktów, wskazywanie tytułów 

na podstawie cytatów, kalambury etc oraz umiejętności redakcyjnych – 

zredagowanie krótkiej wypowiedzi pisemnej, 

 zadania konkursowe ocenia jury powołane przez organizatora konkursu, 

 najlepsze trzy zespoły otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, 

 wręczenie nagród odbędzie się tuż po zakończeniu konkursu, 

g) wypełnioną kartę zgłoszenia można zgłosić osobiście w sekretariacie szkoły bądź 

przesłać pocztą, faksem lub mailem: 

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 

 im. Stanisława Moniuszki 

 ul. Rydzowa 15 

 91 – 211 Łódź 

 z dopiskiem: „Z wizytą w baśniowych krainach” 

 

 tel. 42 652 03 60 

 e – mail: 48sp@wp.pl 

  

        SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 


