
Regulamin 
Międzyszkolnego konkursu dla klas „0” 

„Kochamy bajki i baśnie” 
 
 

Temat: „Oblicza przyjaźni” 
  
„Nawet gdybyś dał człowiekowi wszystkie wspaniałości świata, nic mu nie pomoże, jeśli nie 
ma przyjaciela, któremu mógłby o tym opowiedzieć”  
                                                                                                     *Johann Wolfgang von Goethe 

 

Termin: 21.04.2023r. 
Cele konkursu: 

 uwrażliwianie dzieci na piękno literatury dziecięcej, 
 rozwijanie twórczego myślenia i wyobraźni, 
 zachęcanie uczestników do zdrowej rywalizacji i osiągania sukcesów na swoją miarę 

możliwości, 
 dostarczanie radosnych przeżyć i zadowolenia, 
 kształcenie umiejętności współpracy, 
 zachęcenie do obcowania z literaturą dziecięcą w formie papierowej. 

 
Zasady konkursu: 

1. Konkurs skierowany jest dla klas tzw. „0” ze szkół i przedszkoli. 
2. Dzieci winny znać wybrane konkursowe utwory literatury dziecięcej w szczególności 

zwrócić uwagę na cechy osobowościowe bohaterów i morał płynący z danej baśni lub 
bajki. 

3. Wykorzystane zostaną zadania adekwatne do poziomu wiedzy i umiejętności dzieci 
 (np. rebusy, historyjki obrazkowe, pytania, puzzle). 

4. Każdą placówkę reprezentuje trzyosobowy zespół. 
5. Drużynie należy nadać bajkową nazwę i uzupełnić kartę zgłoszenia (załącznik). 
6. Kartę zgłoszenia trzech reprezentantów oraz opiekuna drużyny wraz ze zgodą  

Rodziców na udział dzieci w konkursie i publikacje prac i zdjęć na stronie 
internetowej szkoły należy przesłać drogą mailową na adres 
sekretariat@1spoleczna.pl do dnia  24.03.2023r.  

7. Konkurs odbędzie się w I Społecznej Szkole Podstawowej w Gliwicach dnia 
21.04.2023r. o godz. 10.00. 

8. Organizatorzy przewidują nagrody  dla drużyn, które zajmą pierwsze trzy miejsca. 
 
Koordynator konkursu: 
mgr Monika Tokarczyk 
 
__________________________________________________________________________________ 
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KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 
„Kochamy bajki i baśnie” 

 

Prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

BAJKOWA NAZWA 
DRUŻYNY 

 

 

Lp. Imię i nazwisko uczestnika 

  

 

  

 

  

 

 
  
OPIEKUN GRUPY…………………………………………………………………………… 
      (imię i nazwisko) 
  
ADRES PLACÓWKI…………………………………………………………………………. 
  
…………………………………………………………………………………………………. 
  
 TELEFON……………………………………………………………………………………… 
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Wykaz Literatury: 

a.i.1. Hans Christian Andersen „Królowa śniegu” 
a.i.2. Bracia Grimm „Królewna Śnieżka” 
a.i.3. Jan Brzechwa „ Prot i Filip” 
a.i.4. Ulf Stark „Jak tata pokazał mi wszechświat” 
a.i.5. Adam Mickiewicz „Przyjaciele” 
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