
1. Konkurs skierowany jest do uczniów kl. II-VI. 

2. Uczniowie będą oceniani w dwóch kategoriach: kl. II-III i IV-VI. 

3. Aby wziąć udział w konkursie należy nagrać 3-4 minutowy filmik, na którym uczeń 

czyta fragment swojej ulubionej książki. 

4. Na nagraniu uczeń powinien podać imię i nazwisko, klasę oraz autora i tytuł książki, z 

której pochodzi odczytywany fragment. 

5. Na wideo czekamy do 15 maja. 

6. Nagrania należy wysyłać na adres: kedziora_magdalena.88@wp.pl lub za pomocą 

Messengera do M. Kędziory. 

7. Lista nagrodzonych uczniów zostanie opublikowana na stronie szkoły 22 maja br. 

8. Nagrody i dyplomy zastaną wręczone po powrocie uczniów do szkoły. 

 

AKCJA „MAMO, TATO, POCZYTAJ MI” 

11 maja zachęcamy do wspólnego czytania książek. Uczniu, poproś rodziców, aby tego dnia 

poczytali Ci Twoją ulubioną książkę, a potem Ty wybierz fragment swojej ulubionej opowieści 

i poczytaj bliskim. Pamiętaj, czytanie zbliża, koi troski, pobudza wyobraźnię, uspokaja i jest 

lekiem na całe zło. Odłóż telefon, wyłącz komputer i zacznij czytać. 

 

BINGO LITERACKIE – ZASADY GRY 

Pewnie każdy zna grę w bingo. Proponowana przez nas wersja jest nieco przerobiona i 

rozbudowana. W załącznikach znajduje się plansza, którą można wydrukować lub wyświetlić 

na tabletach lub smartfonach. 

Zasady: 

1. Zabawa przeznaczona jest dla całej rodziny w czasie nauki zdalnej. 

2. W powyższe pola każdy z uczestników wpisuje tytuły przeczytanych książek, które 

odpowiadają podpowiedziom. Jeden tytuł książki może być użyty tylko raz, nawet 

jeżeli odpowiada kilku polom. By wygrać, należy uzbierać 5 pól pionowo, poziomo 

lub na ukos. 

3. Jeżeli przynajmniej 2 graczy uzbiera 5 pól w rzędzie, to możecie grać dalej, aż 

wypełnicie wszystkie pola planszy. 

4. Jeżeli twoja rodzina czyta wyjątkowo dużo i przynajmniej 2 graczy zapełni wszystkie 

pola, możecie zorganizować finał. By to zrobić, wystarczy wypisać wszystkie wpisane 

przez zwycięzców tytuły książek na jednej liście. Następnie osoba, która już nie gra, 

czyta tytuły w losowej kolejności. Gdy usłyszysz tytuł, który wpisałeś w któreś pole, 

skreślasz go. Wygrywa osoba, która skreśli 5 sąsiednich pól pionowo, poziomo lub na 

ukos. 

POBIERZ GRĘ, WYDRUKUJ I BAW SIĘ! 

 

mailto:kedziora_magdalena.88@wp.pl


DLACZEGO MOJE DZIECI POWINNY CZYTAĆ?  

13 MAJA zapraszamy rodziców do poczytania na temat korzyści płynących z częstego 

czytania książek. 

https://slideplayer.pl/slide/8759494/  
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