
Książki to zabawka dla grzecznych dzieci?
Nie! To coś  dla buntowników!

1. Tematem zabawy są nietuzinkowe postaci ze  świata literatury, które można określić
mianem buntownika. Może to  być zarówno bohater fikcyjny jak i pisarz.

2. Zadaniem uczniów będzie przedstawienie danej postaci według instrukcji zawartej
w tabeli nr 1. 

3. Konkurs dedykowany jest dla uczniów klas IV-VIII.
4. Zadania konkursowe dostosowano do szczebla edukacyjnego na którym znajdują się

uczestnicy. 
5. Kryteria oceny  zadania konkursowego:

• W klasach IV-V
◦ zgodność z tematem,
◦ estetyka pracy,
◦ oryginalność.

• W klasach VI-VIII
◦ zgodność z tematem,
◦ estetyka pracy,
◦ oryginalność,
◦ siła i poprawność argumentów,
◦ podsumowanie.

6. Dzieci z klas młodszych chcące wziąć udział w zabawie proszone są o indywidualną
konsultację z bibliotekarzem.

7. Prace  w  formie  papierowej  należy  składać  do  biblioteki  szkolnej,  w  formie
elektronicznej na adres e-mail: bibliotekasp28zabrze@gmail.com

8. Termin składania prac upływa w dniu 9.12.2019 r.

Klasa Zadanie Ilość
uczestników
w grupie

IV Stwórzcie  plakat  który  będzie  miał  na  celu  zaprezentowanie
wybranej  postaci  ze  świata  literatury,  którą  uważacie  za
buntownika. Przygotujcie plakat według poniższych wytycznych:
- Format, brystol a3,
-narysowane lub wydrukowane zdjęcie wybranej postaci,
- informacje o postaci,
-cechy postaci wskazujące na jego buntowniczy charakter,
- hasło nawiązujące do tematu konkursu.
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V Stwórz plakat który będzie miał na celu zaprezentowanie wybranej
postaci  ze  świata  literatury,  którą  uważasz  za  buntownika.
Przygotuj plakat według poniższych wytycznych:
- Format, brystol a3,
-narysowane lub wydrukowane zdjęcie wybranej postaci,
- informacja o postaci,
-cechy postaci wskazujące na jego buntowniczy charakter,
- hasło nawiązujące do tematu konkursu.
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VI Stwórzcie  prezentację  multimedialną która   będzie  miał  na celu
zaprezentowanie  wybranej  postaci  ze  świata  literatury,   którą
uważacie  za  buntownika.  Przygotujcie  prezentację  według
poniższych wytycznych:
-  Dowolny  program  do  tworzenia  prezentacji,  lub  dokument
w formacie pdf, 
- graficzne przedstawienie postaci (własne  wyobrażenie),
- informacje o postaci, uwzględnienie jego cech,
- minimum 1 przykład zachowania które uważacie za buntownicze,
- podsumowanie pracy i potwierdzenie opinii,
- hasło nawiązujące do tematu konkursu.

Minimum 7-12 slajdów. 
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VII-VIII  Stwórz  prezentację  multimedialną  która  będzie  miał  na  celu
zaprezentowanie  wybranej  postaci  ze  świata  literatury,   którą
uważasz za buntownika. Przygotuj prezentację według  poniższych
wytycznych:
-  Dowolny  program  do  tworzenia  prezentacji,  lub  dokument
w formacie pdf, 
- graficzne przedstawienie postaci (własne  wyobrażenie),
- informacje o postaci, uwzględnienie jego cech,
- minimum 1 przykład zachowania które uważasz za buntownicze,
- podsumowanie i potwierdzenie swojej opinii,
- hasło nawiązujące do tematu konkursu.

Minimum 7-12 slajdów. 
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