
Regulamin
Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Baśniach

i Życiu Hansa Christiana Andersena
,,O ziarnko grochu”

Edycja I

1. Organizatorzy:
Turniej organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 25 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Hansa Christiana Andersena w Olsztynie, pod patronatem
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.
Przeznaczony jest dla uczniów IV-VI szkół podstawowych znajdujących się na terenie
Olsztyna.

2. Cele turnieju:
- popularyzowanie czytelnictwa;
- zainteresowanie uczniów sylwetką Hansa Christiana Andersena jako wybitnego

baśniopisarza;
- zainteresowanie uczniów twórczością baśniową Hansa Christiana Andersena;
- poszerzenie wiedzy o świecie, w zakresie kulturowym i obyczajowym;
- integracja uczniów olsztyńskich szkół; nauka poprzez zabawę w duchu przyjaznej

rywalizacji;
- współpraca między nauczycielami języka polskiego szkół podstawowych miasta

Olsztyna.

3. Uczestnicy:
Uczestnikami turnieju mogą być uczniowie klas IV-VI uczący się w szkołach
podstawowych na terenie Olsztyna, reprezentujący swoją szkołą w trzyosobowych
zespołach wyłonionych w eliminacjach wewnątrzszkolnych, które przeprowadzają
nauczyciele macierzystej placówki.

4. Przebieg turnieju:

a. W przypadku, gdy do turnieju zgłosi się więcej niż 6 szkół, zostanie
przeprowadzony etap I, który wyłoni 6 zespołów ubiegających się o I, II i III
miejsce (ogólny test wiedzy o autorze i jego baśniach).

b. Etap właściwy zostanie rozegrany między zespołami, które będą rywalizować
w następujących konkurencjach:

- test wiedzy o Hansie Christianie Andersenie;
- rozpoznawanie rekwizytów na podstawie baśni;



- rozpoznawanie baśni na podstawie cytatów;
- rozsypanka z tytułów baśni;
- konkurencja plastyczna: wykonanie rysunku do wylosowanego tytułu

baśni oraz rozpoznanie jej przez publiczność;
- konkurencja baśniowego stroju (przynajmniej jedna osoba w drużynie

powinna być przebrana za dowolnego bohatera baśni H.Ch.
Andersena);

- konkurencja pięknego czytania wylosowanego fragmentu baśni.

c. Turniej zakończy się wyłonieniem 3 drużyn (I, II i III miejsce). W przypadku
punktów remisowych, zostanie przeprowadzona dodatkowa konkurencja.

5. Nagrody

Za zajęcie 3. pierwszych miejsc zostaną przyznane nagrody: dyplomy, nagrody
rzeczowe oraz podziękowania dla nauczycieli/ opiekunów uczniów.
Wszyscy uczniowie, którzy zgłoszą się do konkursu, otrzymają dyplomy za udział
w turnieju.

6. Harmonogram

1. Zgłoszenia zespołów uczniów będą przyjmowane do: 17 listopada 2022 r.
na adres pietrzyk@wmodn.olsztyn.pl

Do zgłoszeń należy dołączyć podpisaną przez rodzica klauzulę RODO.

2. Turniej odbędzie się: 2 grudnia 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 25
w Olsztynie im. Hansa Christiana Andersena, ul. Melchiora Wańkowicza 1.

7. Załączniki:

- literatura obowiązująca do przygotowania się do turnieju wraz z biografią
Hansa Christiana Andersena;

- zgłoszenie do turnieju;
- klauzula RODO podpisana przez rodziców uczestników turnieju.

8. Informacje dodatkowe:

Koszty dojazdu do SP 25 w Olsztynie pokrywa zgłaszający się.
Jeden z uczestników trzyosobowych zespołów powinien posiadać strój nawiązujący
do dowolnej baśni Hansa Christiana Andersena.
Szczegóły organizacyjne zostaną przedstawione po zgłoszeniu się szkół.
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