
 

Konkurs Wielkanocny 

Zapraszamy szkoły podstawowe z Tomaszowa Lubelskiego                  

i powiatu tomaszowskiego do wzięcia udziału  

w Konkursie Wielkanocnym klas V. 

 

 

 

 



REGULAMIN KONKURSU: 

I Postanowienia ogólne: 

 Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego 

w Tomaszowie Lubelskim. 

 Adresatami konkursu są uczniowie klas piątych szkół podstawowych z Tomaszowa 

Lubelskiego i powiatu tomaszowskiego. 

 Cele konkursu: 

o zachęcenie dzieci do poznania obecnych i dawnych tradycji świątecznych, 

o wzbogacenie wiedzy biblijnej na temat historii zmartwychwstania, 

o rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi, 

o rozwijanie umiejętności pracy zespołowej. 

 

II Zasady organizacyjne: 

 W konkursie biorą udział uczniowie klas V szkoły podstawowej z Tomaszowa 

Lubelskiego i powiatu tomaszowskiego. 

 Do konkursu może przystąpić 10 szkół, o zakwalifikowaniu szkoły decyduje kolejność 

zgłoszeń.  

 Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży od dnia 

21.02.2018r. pod nr telefonu 84 664 30 53. 

 Każda szkoła zgłasza do konkursu dwóch uczniów i dostarcza zgłoszenie konkursowe 

wraz z oświadczeniami rodziców do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie 

Lubelskim w terminie do 2.03.2018r. 

 Wybrani uczniowie tworzą szkolną drużynę konkursową. 

 Konkurs oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 22.03.2018r.                

o godzinie 11:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Oddział dla Dzieci i Młodzieży. 

 Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a przygotowujący ich 

nauczyciele podziękowania. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian podanych terminów i ewentualnych 

zmian w regulaminie, o czym powiadomi szkoły.  

 

III Wymagania konkursowe: 

 Znajomość obecnych i dawnych zwyczajów, obrzędów i tradycji dotyczących Świąt 

Wielkanocnych w Polsce. 

 Znajomość treści biblijnych: Mt 26-28; Mk 14-16; Łk 22-24; J 12-21. 

 Wiedza na temat dwóch okresów liturgicznych: Wielkiego Postu i Okresu 

Wielkanocnego. 

 Drużyny wcześniej przygotowują się do III etapu konkursu- „Wielkanocna gawęda”. 

 Każda drużyna powinna mieć ze sobą telefon komórkowy z wgraną aplikacją 

https://kahoot.it  

https://kahoot.it/


IV Etapy konkursu: 

 I etap- test wiedzy z zakresu podanych treści biblijnych. Każda drużyna odpowie na          

20 pytań zamkniętych, odpowiedzi jednokrotnego wyboru, test zostanie 

przeprowadzony w formie quizu z wykorzystaniem aplikacji kahoot na telefonach 

komórkowych. 

 II etap- test wiedzy z zakresu polskich tradycji, obrzędów i zwyczajów dotyczących 

Świąt Wielkanocnych. Każda drużyna odpowie na 20 pytań zamkniętych, odpowiedzi 

jednokrotnego wyboru, test zostanie przeprowadzony w formie quizu                                        

z wykorzystaniem aplikacji kahoot na telefonach komórkowych. 

 III etap- „Wielkanocna gawęda”- należy przygotować krótką prezentację na jeden             

z wybranych tematów. Uczestnicy mogą zaprezentować temat w drużynie lub 

wytypować jedną osobę. Drużyny same określają formę prezentacji: inscenizacja, 

drama, gawęda, własna forma. Mile widziane przebrania i rekwizyty. Gawęda powinna 

trwać nie dłużej niż 5 minut. 

Tematy: 

o Opowieść na temat guseł i ludowych zwyczajów, 

o Opowieść o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych dziś i dawniej, 

o Wielkanoc w moim domu, 

o Jak to w Wielkanoc u moich dziadków było, 

o Święta Wielkanocne- chrześcijański obyczaj. 

 


