
ul. Sambora 5A  
83-130  Pelplin  

Tel. 58 536 33 43  
mail: biblioteka@pelplin.pl 

 

VI GMINNY KONKURS – 

 „„OOppoowwiieemm  WWaamm……”” 

 

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 e-maila z listą uczestników lub zgłosić ich 

osobiście do 10 listopada 2015r. 

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

do możliwości poznawczych dzieci. 

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

5. Karty zgłoszeń uczestników należy przesłać do 10 listopada 2015 roku na adres: 

Miejska Biblioteka Publiczna 

mailto:biblioteka@pelplin.pl


6. ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin 

z dopiskiem „Opowiem Wam…”,  

 lub mailem:  biblioteka@pelplin.pl. 

Po upływie wyznaczonego terminu, zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

7. Finał konkursu odbędzie się 25 listopada 2015 r. o godzinnie 1000 w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Pelplinie. 

 

DOBÓR REPERTUARU: 

1. Konkurs przebiegać będzie w 2 kategoriach wiekowych: dzieci 6- letnie i kl. I  

oraz kl. II-III szkoły podstawowej.  

2. Kandydaci prezentują jedną ulubioną baśń lub opowiadanie. Nie zalecana jest poezja. 

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

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. 

 

CZAS TRWANIA PREZENTACJI PROGRAMU: 

Nieprzekraczalny czas trwania prezentacji programu: 

przedszkole i szkoła podstawowa -  7 min. 

 

OCENA KONKURSU: 

1. Uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych oceniać będzie 

powołane przez organizatora jury, według następujących kryteriów: 

 Dobór repertuaru                     0-6 punktów 

 Interpretacja                             0-6 punktów 

 Kultura mowy                            0-6 punktów 

 

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

 

Organizatorzy  

 

mailto:biblioteka@pelplin.pl


 

 
…………………………….. 

(pieczęć szkoły lub przedszkola) 

 

VI GMINNY KONKURS - „Opowiem Wam…” 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Imię  

Nazwisko  

Data urodzenia  

Grupa/klasa  

 

Nazwa, adres i telefon 

przedszkola/szkoły 

 

 

 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

 

 

 

……………………………     …..……………………… 

(podpis nauczyciela lub opiekuna)      (podpis i pieczęć dyrektora) 

 

Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na bezpłatną publikację                   

na stronie internetowej nazwisk zwycięzców i ich wizerunków. 



 

Lubisz opowiadać bajki?  Jeśli tak, to 

zapraszamy do wzięcia udziału  

w VI GMINNYM KONKURSIE 

„„OOppoowwiieemm  WWaamm……””  
 

W konkursie mogą wziąć udział dzieci 

sześcioletnie i uczniowie klas  I  - III 

szkół podstawowych. 

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 listopada 2015 roku 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie. 

 

Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępny w przedszkolach, 

szkołach, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie 

oraz na stronie internetowej www.biblioteka.pelplin.pl 

 
Konkurs odbędzie się  

25 listopada 2015r. 

 r., o godz. 1000 

 

http://www.biblioteka.pelplin.pl/

