
KONKURS KRASOMÓWCZY 

„ŚWIĄTECZNE BAJANIE” 

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

REGULAMIN 

 

ORGANIZATORZY 

Organizatorem konkursu krasomówczego „Świąteczne bajanie” jest 

Dział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu. 

 

TEMAT KONKURSU 

Tematem konkursu jest opowieść dotycząca Świąt Bożego Narodzenia. 

CELE KONKURSU 

 rozwijanie talentów literackich wśród dzieci szkół podstawowych 

 pobudzanie wyobraźni i kreatywności 

 rozwijanie talentu krasomówczego 

 umiejętność występowania przed publicznością 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

 konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z Grudziądza  i okolic 

 w konkursie mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby z jednej szkoły 

 zadaniem uczestników konkursu będzie przedstawienie z pamięci wymyślonego przez siebie tekstu 

przed publicznością 

Wymogi formalne tekstu: 

 opowieść musi być oryginalna, wcześniej nieprezentowana,  stworzona na potrzeby konkursu  

„Świąteczne bajanie” 

 przedstawiony tekst powinien być prozą 

 uczestnicy przestawiają swoją opowieść tylko i wyłącznie z pamięci, niedopuszczalne jest 

posiłkowanie się tekstem w formie pisemnej 

  wystąpienie powinno trwać od 3 do 5 minut 

 uczestnicy nie mogą posiłkować się rekwizytami 

Wymogi merytoryczne tekstu: 

 opowieść powinna zawierać przynajmniej jeden z elementów świątecznych: Święty Mikołaj , 

choinka, prezenty, Wigilia, Boże Narodzenie, pierwsza gwiazdka itp. 

 bohaterami mogą być ludzie, zwierzęta, postacie wymyślone, przedmioty  nieożywione 

 powinna mieć pozytywne przesłanie i szczęśliwe zakończenie 

 może zawierać morał 

 

 

 

 



 

KRYTERIA OCENY 

Komisja konkursowa będzie zwracać uwagę na: 

 umiejętność wypowiadania się przed publicznością 

 dykcję 

 zgodność merytoryczną z zasadami konkursu 

 umiejętne posługiwanie się poprawną polszczyzną 

 zdolności krasomówcze 

 pomysłowość 

PRZEBIEG KONKURSU 

Konkurs odbędzie się 13 grudnia 2016 roku o godz. 10.00 w Dziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki 

Miejskiej przy ul. Legionów 28. 

Zgłoszeni uczestnicy zaprezentują swoją opowieść świąteczną. 

Po wystąpieniach wszystkich uczestników, komisja konkursowa uda się na naradę, a później przedstawi 

werdykt.  

 

NAGRODY DLA LAUREATÓW 

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody książkowe. 

Komisja może przyznać dwa wyróżnienia. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a opiekunowie podziękowania. 

 

ZGŁOSZENIA 

Uczestników konkursu można zgłaszać do 8 grudnia 2016r. do godziny 14:00 : 

 osobiście  w Dziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Miejskiej przy ul. Legionów 28  

lub  

 e-mailowo na adres: bibl.dzieci@grudziadz.pl z dopiskiem „konkurs” 

Formularz zgłoszenia można pobrać na stronie www.biblioteka.grudziadz.pl 

Uczniów do konkursu zgłasza opiekun po dopełnieniu formalności (załącznik nr 1 i załącznik nr 2). 

W przypadku zgłoszeń elektronicznych załącznik nr 2 proszę dostarczyć w dniu konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioteka.grudziadz.pl/

