
KONKURS 

"Mistrz Głośnego Czytania" 

 Cele konkursu: 

 zachęta do czytania, 

 rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa, 

 przybliżenie literatury dziecięcej,  

 wdrażanie do partnerstwa i sprawiedliwości, 

 uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze. 

Regulamin konkursu: 

 w konkursie udział biorą uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej im. Tade-

usza Kościuszki w Łężanach, 

 konkurs przebiega w dwóch etapach:  do I etapu przystępują drużyny 6- 

osobowe z każdej klasy, do II etapu – 3 najlepiej czytające osoby z każdej 

klasy, 

 uczestnicy przygotowują wcześniej wybrany przez siebie fragment książki 

i odczytują go (1 minuta) przedstawiając tytuł książki i jej autora, 

 po odczytaniu wybranych fragmentów, jury dokona oceny i wyłoni najlepiej 

czytających uczniów do etapu II. 

 uczniowie losują numery fragmentów, które odczytają, 

 po odczytaniu wylosowanych fragmentów, jury dokona oceny i wyłoni najle-

piej czytającego ucznia w każdej klasie. 

Podczas czytania ocenie podlegać będzie: 

- płynność 

- poprawność 

- wyrazistość 

- tempo 

za każdą z w/w cech dobrego czytania uczestnik może uzyskać od 0 – 3 punktów. 



 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Prezentacja grup, powitanie zaproszonych gości, zapoznanie uczestników 

imprezy z jej przebiegiem. 

2. I etap konkursu: czytanie przez uczestników wybranych przez siebie i 

przygotowanych w domu fragmentów bajek [ każdy przed przystąpieniem 

do czytania podaje tytuł bajki i nazwisko jej autora – czas czytania do 1 

minuty]. 

3. Przerwa – komisja wyłoni po 2 najpiękniej czytające osoby z każdej klasy, 

które przystąpią do etapu II. 

4. Odczytanie przez komisję wyników I etapu uczestnicy, którzy nie zakwali-

fikowali się do II etapu otrzymują nagrody pocieszenia za udział. 

5. II etap konkursu: każdy uczestnik wybiera los z „ maszyny losującej”, na 

którym zapisany jest numer fragmentu, który należy pięknie odczytać po 

krótkim przygotowaniu się - uczestnicy kolejno podchodzą do komisji, 

gdzie otrzymują swój zestaw, 

6. Przerwa – komisja wyłoni z każdego zespołu po jednej najpiękniej 

czytającej osobie, która otrzyma tytuł: „MISTRZ PIĘKNEGO 

CZYTANIA”. 

7. Ogłoszenie wyników- nagrodzenie uczestników II etapu, którzy nie uzyska-

li najwyższych wyników, wyróżnienie i nagrodzenie zwycięzców. 

8.  Podsumowanie imprezy: wręczenie pamiątkowych dyplomów wszystkim 

uczestnikom. 

 

 

 

 
 

 


