REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO
„Lapbook poświęcony Henrykowi Sienkiewiczowi”
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie
Cele konkursu:
1. Zachęcenie uczniów do pogłębiania wiedzy na temat patrona szkoły.
2. Rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.
3. Popularyzacja lapbooka jako atrakcyjnej i nowoczesnej formy w edukacji.
3. Doskonalenie umiejętności zaprezentowania własnej wiedzy.
4. Budzenie wrażliwości estetycznej.
5. Promowanie osiągnięć uczniów.
Uczestnicy konkursu: Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie;
KLASY IV-VII
Warunki konkursu:
1. Każdy z uczestników konkursu ma za zadanie samodzielnie wykonać i opracować lapbooka*,
którego tematem jest postać Henryka Sienkiewicza.
(*Lapbook, czyli „książka na kolanach” jest rodzajem teczki tematycznej, w której możemy
umieścić wiadomości na wybrany temat. Taka teczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na
rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy, zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w
kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach.)
Wskazówki do wykonania lapbooka znaleźć można: https://www.youtube.com/watch?v=YghqFOiGBw
Praca ma przedstawiać wiadomości, ciekawostki z życia i działalności twórczej Henryka
Sienkiewicza.
2. Lapbook powinien być wykonany samodzielnie przez ucznia.
3. Praca powinna być wykonana z trwałych materiałów, różnymi technikami i metodami w formie
pisemnej oraz rysunkowej z zachowaniem konstrukcji lapbooka.
4. Praca o dowolnych wymiarach.
5. Każdy z uczniów może złożyć na konkurs jedną pracę.
6. Praca powinna zostać podpisana na odwrocie danymi osobowymi: imię i nazwisko autora pracy,
klasa.
7. Prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora Konkursu.

8. Termin składania prac: do 17.10.2022r.
Ocena prac i nagrody:
1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora
Konkursu.
2. Podczas oceny Komisja będzie zwracała uwagę na: samodzielność wykonania i wkład pracy,
oryginalność, pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu, poprawność merytoryczną, stylistyczną,
ortograficzną , interpunkcyjną, zgodność z tematem i estetykę.
3. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani 23.10.2022r., a wręczenie nagród
nastąpi w terminie wyznaczonym przez Organizatora.
5. Wystawa nagrodzonych prac uczestników konkursu będzie miała miejsce w Szkole Podstawowej
nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie.
6.Dodatkowych informacji udziela koordynator konkurs: Nina Przyszewka- Puchalska.

