
MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ      

BOŻONARODZENIOWY 
 

Zapraszamy szkoły podstawowe z Tomaszowa Lubelskiego 
do wzięcia udziału w międzyszkolnym turnieju 

bożonarodzeniowym klas IV, którego celem jest promowanie 
i rozpowszechnianie wśród dzieci wiedzy                               

o Bożym Narodzeniu oraz tradycjach bożonarodzeniowych. 

 

 

                                

  



REGULAMIN KONKURSU: 

 

I Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w 

Tomaszowie Lubelskim. 

2. Adresatami konkursu są uczniowie klas czwartych szkół podstawowych z Tomaszowa 

Lubelskiego. 

3. Cele konkursu: 

 zachęcenie uczniów do poznania zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych, 

 bogacenie wiedzy na temat historii Bożego Narodzenia, 

 rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi, 

 zachęcenie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji 

 

II Zasady organizacyjne: 

1. Każda szkoła do konkursu zgłasza trzech uczniów z klasy IV i dostarcza zgłoszenie 

konkursowe wraz z oświadczeniami rodziców do Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Tomaszowie Lubelskim Oddział dla Dzieci i Młodzieży w terminie do 10.12.2017 

2. Wybrani przez nauczycieli w danej szkole trzej uczniowie tworzą szkolną drużynę  

konkursową. 

3. Konkurs oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 20.12.2017r. 

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

4. Zwycięzcy oraz laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a 

przygotowujący ich nauczyciele podziękowania. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian podanych terminów i ewentualnych  

zmian w regulaminie, o których powiadomi szkoły. 

 

III Wymagania konkursowe: 

1. Uczestnicy powinni znać: 

 tradycje, zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe w Polsce, 

 treści biblijne: Łk 1-2; Mt 1-2, 

 historię i treści kolęd. 

2. Drużyny wcześniej przygotowują się do III etapu konkursu- „Gawęda o Bożym 

Narodzeniu”. 

 

 

 

 



IV Etapy konkursu: 

 I etap- test wiedzy z zakresu historii Bożego Narodzenia. Każda drużyna 

odpowie na 20 pytań zamkniętych, odpowiedzi jednokrotnego wyboru, test 

zostanie przeprowadzony w formie quizu z wykorzystaniem tabletów. 

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

bożonarodzeniowych. Każda drużyna odpowie na 20 pytań zamkniętych, 

odpowiedzi jednokrotnego wyboru, test zostanie przeprowadzony w formie 

quizu z wykorzystaniem tabletów. 

 III etap- „Gawęda o Bożym Narodzeniu”- prezentacja wybranych wcześniej 

tematów. Należy wybrać jeden z podanych niżej tematów oraz przygotować 

krótką prezentację. Uczestnicy mogą zaprezentować temat w drużynie lub 

wytypować jedną osobę. Każda drużyna sama określa formę prezentacji: 

inscenizacja, drama, gawęda, własna forma. Mile widziane przebrania oraz 

rekwizyty. Gawęda powinna trwać nie dłużej niż 5 minut. 

      Tematy: 

o „W betlejemskiej szopce” 

o „Przy wigilijnym stole” 

o „Strojenie świątecznego drzewka” 

o „Z opowieści mojej babci” 

o „Chodzenie po kolędzie” 

 

 IV etap- święta na wesoło. Z dostępnych materiałów uczestnicy będą mieli za 

zadanie wykonać najciekawszą ozdobę świąteczną. 

 


