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__________________________________________________________________________________ 

XI Gminny Konkurs 
„Opowiem Wam…” 

 

ORGANIZATOR 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie. 

CELE: 

 Popularyzacja literatury dziecięcej. 

 Stworzenie okazji do pracy nad kulturą mowy oraz sztuką interpretacji. 

 Rozwijanie umiejętności wspólnego słuchania w grupie i nie przeszkadzania sobie 

 nawzajem. 

 Rozwijanie wyobraźni i fantazji u dziecka. 

 Wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Do udziału w eliminacjach gminnych należy zgłaszać uczestników w wieku 6 lat i 

kl. I – III wyłonionych we wstępnych eliminacjach. 

2. Opiekunowie zobowiązani są do nadesłania kart zgłoszeń do 21 listopada 2022 r. 

3. Komisja zwracać będzie szczególną uwagę na dobór tekstów, a także dostosowanie 

ich do możliwości poznawczych dzieci. 

4. Każde z przedszkoli i szkół ma prawo zgłosić do finału 2 kandydatów. 

5. Karty zgłoszeń uczestników należy przesłać do 21 listopada 2022 roku na adres: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie, ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin z dopiskiem 

„Opowiem Wam…”, e-mailem: biblioteka@epelplin.pl lub zgłosić osobiście. 

6. Po upływie wyznaczonego terminu, zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

7. Finał konkursu odbędzie się 28 listopada 2022 roku o godzinnie 09:30 w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie. 

 

DOBÓR REPERTUARU : 

1. Konkurs przebiegać będzie w 2 kategoriach: dzieci 6- letnie i kl. I oraz kl. II-III szkoły 

podstawowej. 

2. Kandydaci prezentują jedną ulubioną bajkę. 



3. Prezentacje utworów mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gest, rekwizyt), 

wyłącznie jeśli służą one twórczej interpretacji. 

4. Przy doborze repertuaru prosimy zwrócić uwagę na wartości artystyczne wybieranych 

tekstów, a także na zawarte w nich treści moralne - postawy, zachowania, stosunek do 

człowieka, przyrody, a zatem sposób poznawania świata przez dziecko. 

 

CZAS TRWANIA PREZENTACJI PROGRAMU : 

Nieprzekraczalny czas trwania prezentacji programu: 

Przedszkole i szkoła podstawowa - 8 min. 

 

OCENA KONKURSU: 

1. Uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych oceniać będzie 

powołane przez organizatorów jury, według następujących kryteriów: 

 Dobór repertuaru 0-5 punktów 

 Interpretacja 0-5 punktów 

 Kultura mowy 0-5 punktów 

Wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów i głębokich przeżyć w obcowaniu z książką. 

  

 

Organizator 


