REGULAMIN
II MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
POLONISTYCZNO - MATEMATYCZNEGO
DLA KLAS PIĄTYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„BAŚNIOWA MATEMATYKA”
Cele konkursu:

o
o
o
o

rozbudzenie zainteresowania baśniami
popularyzacja czytania
rozbudzanie wyobraźni
rozwijanie umiejętności dostrzegania matematyki w życiu codziennym

o

wdrażanie do wykorzystania w praktyce posiadanej wiedzy matematycznej

o rozwijanie umiejętności poprawnego pisania
Forma konkursu:
Uczestnicy konkursu wybierają jedną z baśni z listy i opowiadają ją, rozbudowując ją o treści
matematyczne, nie zmieniając przy tym zasadniczej fabuły ani bohaterów.
Ocenie podlegać będą:
- ilość wprowadzonych treści matematycznych,
- wyobraźnia i oryginalność,
- pomysłowość,
- poprawność pod względem ortograficznym, gramatycznym i interpunkcyjnym,
- estetyka pracy
Prace konkursowe powinny być pisane odręcznie na kartkach formatu A4 i powinny zajmować
minimalnie jedną, a maksymalnie trzy strony. Prace prosimy przesyłać na adres :
Szkoła Podstawowa nr 66
ul. Bolesława Krzywoustego 7
40 – 870 Katowice
tel. 32 254 16 51, e-mail: sp66@rem-bit.pl
z dopiskiem Konkurs polonistyczno - matematyczny „Baśniowa matematyka”
Każda praca powinna być podpisana:
Imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, szkoła, adres mailowy szkoły, imię i nazwisko
nauczyciela organizującego konkurs na terenie szkoły.
Z jednej szkoły prosimy o nadesłanie najwyżej trzech prac.
Prac konkursowych nie zwracamy.
Termin konkursu:
Prace prosimy przesyłać do 30 kwietnia 2015r.
Rozwiązanie konkursu odbędzie się w terminie do 31 maja 2015 r.
O wynikach konkursu oraz sposobie i terminie wręczenia nagród za I, II i III miejsce poinformujemy
mailem. Wyniki będą również opublikowane na stronie naszej szkoły.
Werdykt jury jest ostateczny.
Komisja: nauczyciele języka polskiego: mgr Justyna Marczuk, mgr Ewelina Thiel - Matejczuk
nauczyciele matematyki: mgr Krystyna Cabała, mgr Ewa Kuczera,
Lista baśni konkursowych:
1. „Calineczka” H. Ch. Andersen
2. „Słowik” H. Ch. Andersen
3. "Krzesiwo” H. Ch. Andersen
4. "Nowe szaty cesarza” H. Ch. Andersen
5. "Pasterka i kominiarczyk” H. Ch. Andersen
6. "Dzielny ołowiany żołnierzyk” H. Ch. Andersen

Przykład:
Fragment baśni „O rybaku i złotej rybce” J. i W. Grimm
Wersja oryginalna:
Żył sobie pewien rybak ze swą żoną; mieszkali w małej lepiance nad samym morzem. Co
dzień siadał rybak na brzegu, zapuszczał wędkę i łowił.

Wersja konkursowa:
Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, za siedmioma rzekami żył sobie pewien
trzydziestoletni rybak ze swą o trzy lata młodszą żoną; mieszkali w małej lepiance
o powierzchni 25 m² nad samym morzem. Co dzień o godzinie 5 – tej rano siadał rybak na
brzegu, zapuszczał wędkę o długości 2 metrów i przez 3 godziny łowił.

