
Regulamin konkursu pięknego czytania prozy Czesława Janczarskiego  

oraz konkurs plastyczny  

„Wyruszam w krainę marzeń i przygód z misiem Uszatkiem”  

 
Cele konkursu:  

- stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych umiejętności 

- rozwijanie i utrwalanie potrzeb i nawyków czytelniczych 

- kształcenie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu 

- uwrażliwienie dzieci na słowo pisane 

- promowanie sylwetki i twórczości Czesława Janczarskiego 

 

Regulamin konkursu: 

Konkurs odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku 4 listopada,  
w piątek o godz. 11.00.  
Konkurs adresowany jest do uczniów klas II lęborskich szkół podstawowych.  
Prosimy o zgłaszanie uczestników i składanie prac plastycznych w  Dziale  dla  Dzieci  
i  Młodzieży do 24 października 2016 r.  
Do konkursu pięknego czytania liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  
Do części plastycznej nie ograniczamy liczby uczestników. 
Dzieci mogą wziąć udział w konkursie pięknego czytania i/lub w części plastycznej.  
Konkurs będzie oceniany i nagradzany w dwóch kategoriach: plastycznej i pięknego czytania.   
 
CZĘŚĆ PLASTYCZNA:  

1. Należy wykonać pracę plastyczną na temat „Wyruszam w krainę marzeń i przygód  
z misiem Uszatkiem”. 
Technika wykonania prac: płaska ( z wyjątkiem materiałów sypkich, bibuły, plasteliny itp.), 
ołówek, węgiel, kredki, pastele, farby akwarelowe lub plakatowe, techniki graficzne (bez grafiki 
komputerowej). UWAGA! Każdy uczestnik dostarcza jedną pracę! 

2. Format prac: na kartkach A3, ilustrację wykonujemy w poziomie, jednostronnie.  
3. Do prac należy dołączyć dane osobowe uczestnika ( imię, nazwisko, wiek, klasę, szkołę)  

oraz dane nauczyciela, opiekuna  ( imię, nazwisko, nr telefonu). 
4. Pracę należy dostarczyć do Działu dla Dzieci i Młodzieży na I piętrze do 24 października. 

Prace plastyczne z konkursu zatrzymuje organizator. 
 
CZĘŚĆ DOTYCZĄCA KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA: 

1. Każdy uczestnik podczas konkursu otrzymuje krótkie opowiadanie autorstwa Czesława 
Janczarskiego z książki „Miś Uszatek”, z rozdziału Przygody i wędrówki Misia Uszatka. 

2. Czas zapoznania się z treścią utworu 5 min. 
3. Uczestnik czyta wylosowany utwór. 

Przy ocenie będzie brana pod uwagę: 
- płynność, intonacja, bezbłędność. 
 

Książki Czesława Janczarskiego będą udostępniane na miejscu w MBP w okresie trwania konkursu.  

Zachęcamy również całe klasy, z których będą zgłaszani uczestnicy konkursu, do wzięcia 
udziału w specjalnej ofercie lekcji bibliotecznej, proponowanej przez Dział dla Dzieci. 
Tematyka lekcji bibliotecznych dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce Dla nauczycieli. 
Uczestnicy konkursu powinni zapoznać się z wystawą znajdującą się w Dziale dla Dzieci i Młodzieży  
( I piętro). Wystawa jest tematycznie związana z postacią autora. Z wystawą można zapoznać się 
również na naszej stronie www.biblioteka.lebork.pl w zakładce artykuły tematyczne – Kto wymyślił 
Uszatka?  
 
Kontakt: Emilia Wenta, tel. 59 8622 307, wewnętrzny 24 
 

http://www.biblioteka.lebork.pl/

