
Regulamin konkursu czytelniczego „Książka 
naszym przyjacielem” 

Cele konkursu: 
-  Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci; 
-  Rozbudzanie zainteresowań; 
-  Popularyzowanie literatury dla dzieci; 
-  Wspieranie idei wspólnego rodzinnego czytania; 
-  Kształtowanie wartości i norm etycznych; 
-  Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem; 
-  Mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy; 

Przebieg konkursu: 
1. Konkurs trwa od 16 października 2017 do 30 kwietnia 2018. 
2. Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów z klas 1-3. 
3. Dla każdej grupy wiekowej przeznaczona jest oddzielna lista książek. 
4. Książki mogą być czytane zarówno samodzielnie, jak i na głos przez rodziców. 
5. Konkurs przebiega w dwóch etapach: 
a) Pierwszy etap - połowa kwietnia 2018 
- test znajomości książek konkursowych; 
- ocena zeszytów czytelniczych; 
b) drugi etap (koniec kwietnia 2018 r.) – konkurs dla zwycięzców 1. etapu znajomości książek; 



6. Zwycięzcy etapu pierwszego biorą udział w konkursie, który będzie przebiegał w grupach 
wiekowych. Forma konkursu to różnorodne konkurencje grupowe. 
7. Uczestnicy konkursu zakładają zeszyty czytelnicze dowolnego formatu. 
8. Uczniowie czytają każdą książkę znajdującą się w spisie lektur dla danego poziomu i 
opracowują ją w zeszycie według podanego schematu: 
a) Uczniowie klas I przepisują do zeszytu czytelniczego tytuł książki, autora oraz wykonują 
ilustrację obrazującą treść książki. 
b) Uczniowie klas II i III zapisują tytuł, autora, bohaterów oraz wykonują notatkę na temat 
treści książki (co najmniej 6 zdań) 
9. Do zeszytu można wpisywać też inne książki, spoza listy konkursowej. 
10. Zeszyty czytelnicze będą systematycznie sprawdzane przez wychowawców raz w 
miesiącu, w ostatni piątek miesiąca i oceniane według załączonej tabelki. 
11. Spośród wszystkich zeszytów zostanie wybranych dziewięć z każdego poziomu wg 
podanych kryteriów: zawartość merytoryczna, samodzielność wykonania, estetyka, 
pomysłowość, systematyczność. 

                                      Życzymy udanej lektury i radości ze wspólnego czytania, 
                                                                   Anna Łaskawiec 
                                                                   Katarzyna Mróz 



„Książka moim przyjacielem”
Wykaz książek do konkursu czytelniczego 

Klasa 1 

1. M.P. Osborne „Magiczny domek na drzewie” tom II „Rycerz o świcie” 
2. M. Musierowicz „Hihopter” 
3. G. Kasdepke „Kuba czy Buba, czyli awantura do kwadratu” 
4. W. Widłak „Pan Kuleczka” 
5. J. Krzyżanek „Jak Karolek został papieżem” 
6. B. Gawryluk „Dżok – legenda o psiej wierności” 
7. A. Lindgren „Emil ze Smalandii” 
8. R. Jędrzejewska-Wróbel „Królewna” 



„Książka moim przyjacielem”
Wykaz książek do konkursu czytelniczego 

Klasa 1I 

1. E. Stadműller „Znak pokoju. Opowieść papieskiego gołębia” 
2. M. Stanisławska-Meysztowicz, G. Kasdepke „Przyjaciele” 
3. K. Drzewiecka „Piątka z zakątka” 
4. A. Widzowska-Pasiak „Koń na receptę” 
5. J.Olech „Pompon w rodzinie Fisiów” 
6. B. Gawryluk „Kaktus – przygody wiernego psa” 
7. 0. Pleusler „Malutka czarownica” 
8. Ł. Wierzbicki „Afryka Kazika” 



„Książka moim przyjacielem”
Wykaz książek do konkursu czytelniczego 

Klasa 1II 
1. E. Stadműller „Blok przy Tuwima 7” 
2. A. Maleszko „Magiczne drzewo” 
3. J. Krzyżanek „O tym, jak Jan Paweł II kilkadziesiąt razy okrążył kulę 
ziemską” 
4. G. Kasdepke „Bon czy ton. Savoir vivre dla dzieci” 
5. K. Kleniewska „Magda, Paweł i ty” 
6. J. Korczakowska „Spotkanie nad morzem” 
7. A. Lindgren „Ronja, córka zbójnika” 
8. B. J. Matthew „Piotruś Pan” 
9. A. Lindgren „Pipi Pończoszanka” 
10. A.C. Vestly „8+2 i ciężarówka” 


