Konkurs Czytelniczy – regulamin konkurs u
„Wszystkie

miasta i wioski czytają „Psie troski”

Ogólnopolski Konkurs czytelniczy „Wszystkie miasta i wioski czytają PSIE TROSKI ”
ma na celu promocję czytelnictwa u dzieci, rozwijanie empatii, miłości i odpowiedzialności.
Adresowany jest do dzieci szkolnych z klas I - III oraz klas IV -VI.
Jest konkursem zespołowym – każdą klasę reprezentuje wybrana najlepsza praca.
Książką konkursową jest nowa lektura szkolna "Psie troski" Toma Justyniarskiego, która
zajęła 1 miejsce w rankingu TOP-10 Ministerstwa Edukacji.
W ramach przygotowania do konkursu nauczyciele czytają dzieciom książkę na głos. Potem
omawiają z dziećmi konkretne zagadnienia, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w
Scenariuszu lekcji. Następnie dzieci przygotowują prace w dowolnej formie (rysunek, szkic,
wyklejanki.) w rozmiarze A4.
Konkurs zorganizowany jest w dwóch etapach – szkolnym oraz ogólnopolskim.
Każda klasa ma za zadanie wyłonić jedną pracę do etapu szkolnego konkursu. Następnie
przeprowadzane są eliminacje szkolne, które mają na celu wyłonienie 2 zwycięskich
rysunków (jeden w kat. Klas I-III, drugi w kategorii klas VI-VI. Prace te reprezentują szkołę
w etapie ogólnopolskim konkursu.
Przedmiotem oceny w II etapie konkursu będą nadesłane przez szkoły rysunki ze zwycięskimi
pracami przedstawiającymi najciekawszą scenę z książki „Psie troski”.
Prace prosimy nadsyłać do końca maja 2016r. z dopiskiem Konkurs „Psie troski”
Z tyłu pracy podpisz: Imię i nazwisko autora, tytuł, klasa, szkoła, opiekun, tel. kontaktowy.
CELE Ogólnopolskiego Konkursu czytelniczego:
• promowanie czytelnictwa wśród dzieci,
• rozbudzenie pasji czytania,
• poszerzanie wiedzy na temat opieki nad zwierzętami opisanej w nowej lekturze "Psie troski"
autorstwa Toma Justyniarskiego, rozwijanie empatii, wrażliwości i odpowiedzialności
• poznawanie języka literackiego, rozwijanie wyobraźni, mowy, myślenia, uczuć,
kształtowanie postaw i rozumienia wartości uniwersalnych,
• kształtowania umiejętności ustnego i pisemnego dzielenia się przez uczniów zdobytą wiedzą
• promowanie kulturalnego i życzliwego współzawodnictwa,
• pobudzanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły,
• kształtowanie umiejętności kojarzenia i sprawnego udzielania odpowiedzi.
Nagroda główna: Praca dziecka trafi na okładkę do Gazetki edukacyjnej "Anioły ze Szkoły"
w ogólnopolskim Miesięczniku "Kocie Sprawy".

