
Regulamin konkursu 

Szkolnego konkursu przedmiotowego pod hasłem „ Mój sposób na lekturę- lapbook” 

Organizator: p. Monika Zuba  

Cele konkursu:   

✓ Rozwijanie umiejętności samokształcenia i docierania do informacji;   

✓ rozwijanie zdolności plastycznych; 

✓ budzenie wrażliwości estetycznej; 

✓  doskonalenie umiejętności zaprezentowania własnej wiedzy; 

✓ kształcenie nawyku świadomego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów internetu; 

✓ poszanowanie praw autorskich.  

Uczestnicy konkursu: Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI – VIII  

Warunki konkursu:  

1. Każdy z uczestników konkursu ma za zadanie przedstawić zagadnienia dotyczące lektury w 

formie  lapbooka (książki na kolanach).  

2. Lapbook powinien być wykonany samodzielnie przez ucznia. (Rodzina bądź nauczyciele 

mogą jedynie udzielać konsultacji merytorycznych).  

3. Praca może być wykonana różnymi technikami i metodami w formie pisemnej oraz 

rysunkowej z zachowaniem konstrukcji lapbooka.  

4. Każdy z uczniów może złożyć na konkurs jedną pracę.  

5. Praca wykonana w grupach nie będzie oceniana.  

6. Praca powinna zostać podpisana danymi: imię i nazwisko, klasa. Podpis należy umieścić z 

tyłu pracy.  

7. Prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora Konkursu.  

Informacje na temat zasad tworzenia lapbooka można naleźć na wielu stronach w Internecie, 

np. https://www.youtube.com/watch?v=ckt0zIT7Uj4  

 Lapbook może zawierać:  

- informacje dotyczące utworu, 

- ciekawostki związane z tematyką konkursu,  

- informacje o obchodzeniu świąt w różnych zakątkach świata,  

- zagadki i pytania oraz wiele innych informacji.  

Termin składania prac: 29 stycznia 2021 r.  

Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Spiach ( pokój nauczycielski, gabinet 

Pani Dyrektor, Przedszkole ) 

Ocena prac i nagrody: Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową 

powołaną przez Organizatora Konkursu. Podczas oceny Komisja będzie zwracała uwagę na: 

samodzielność wykonania i wkład pracy, oryginalność, pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu, 

zgodność z tematem i estetykę.  

Wyniki konkursu: Ogłoszenie wyników nastąpi 10 lutego 2021 r. na stronie internetowej 

szkoły oraz facebooku.  Za najlepsze i wyróżnione prace Komisja przyzna nagrody, a 

wszystkim uczestnikom zostaną wręczone dyplomy.  

 

Organizator: Monika Zuba 

https://www.youtube.com/watch?v=ckt0zIT7Uj4

