
 

 

 

 

Wydarzenie objęte: 

Honorowym Patronatem Witolda Wróblewskiego Prezydenta Elbląga 

Patronatem merytorycznym Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

w Elblągu 

Patronatami: 

Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida 
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Wielki Turniej Lektur Szkolnych 

Projekt edukacyjny III LO im. Jana Pawła w Elblągu 

 

Zapraszamy wszystkich, których pasją jest czytanie, do zabawy i rywalizacji! 

 

 

Wstęp 

Obecny układ nowej  podstawy programowej z języka polskiego w szkole podstawowej stawia przed nauczycielami, a 

przede wszystkim uczniami, trudne zadanie – otóż młodzi odbiorcy są zobowiązani do przeczytania największych 

dzieł polskiej literatury . Jest to wyzwaniem z kilku względów. Uczniowie klas siódmych i ósmych nie są w pełni 

przygotowani intelektualnie do odbioru tego typu tekstów, język literatury romantycznej i pozytywistycznej jest dla 

współczesnego nastolatka niezrozumiały, archaiczny. Sytuacje opisane w tekstach są obce uczniom, nie dotyczą ich 

problemów, nie są dla nich ważne. No i objętość… może to banalna przeszkoda, ale technicznie najtrudniejsza do 

pokonania. 

Nasz konkurs proponuje uczniom i ich nauczycielom inne spojrzenie na te teksty, zadania będą miały charakter 

dwuetapowy, będą wykorzystywały elementy grywalizacji – I etap polega na drużynowej rywalizacji z przeciwnikami i 

gromadzeniu punktów w zaproponowanych konkurencjach, II – to prezentacja zadań wcześniej przygotowanych 

przez drużyny. Co istotne zadania będą łączyły w sobie wykorzystanie wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin nauki 

[np. wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej, korelacja między przedmiotami]. 

 

Cele konkursu: 

- zachęcenie uczniów do czytania lektur wskazanych w podstawie programowej 

- kształcenie umiejętności aktywnego czytania 

- pobudzanie ciekawości czytelniczej wśród uczniów ostatnich klas SP 

- uwrażliwianie na piękno języka ojczystego 

- kształtowanie właściwych postaw związanych z korzystaniem z technologii informacyjno – komunikacyjnej 

- kształcenie umiejętności korzystania ze źródeł, zwłaszcza selekcjonowania materiału, 

- kształcenie umiejętności autoprezentacji 

- kształcenie umiejętności korelacji różnych dziedzin nauki 

 

 



 

Adresaci: uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych [ Elbląg – miasto i powiat] 

Organizator: III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu, ul. Browarna 1 

Nagrody:  

Nagrody rzeczowe  

Dyplomy za udział 

Wyróżnienia jury 

Koordynatorzy: 

Aleksandra Maciejewska  

Katarzyna Maciesza 

Danuta Huszcza - Sawicka 

Terminy: zgłaszanie drużyn do 10.01.2020 r. wysłanie karty zgłoszenia na adres organizatora lub maila 

3lo@3loelblag.pl 

Etap I – potyczki drużynowe – luty 2020  

Etap II – finał konkursu, prezentacja zadań – marzec 2020 
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