SZKOŁA PODSTAWOWA W MODRZU

„Bełkotaniu i faflunieniu mówić dość!”
- konkurs wyraźnego czytania i deklamowania
(23 kwietnia 2013r.)

„Rozum iem furię
furi w tw oich słow ach,
ale nie rozum iem słów .”
(W iliam Szekspir)
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„Mów tak do bliźniego swego, jak byś chciał słyszeć siebie samego.”
(Mirosław Oczkos)
Cele ogólne:
- podniesienie poziomu kultury języka polskiego;
- wzbudzenie zainteresowania polszczyzną wśród uczniów;
- nawiązanie dialogu z uczniem, czyli stosowanie informacji zwrotnej.

Cele szczegółowe:
- zwrócenie uwagi na poprawność wysławiania się;
- doskonalenie umiejętności czytania ze szczególnym uwzględnieniem intonacji i akcentu;
- kształcenie umiejętności zaprezentowania się przed grupą widzów;
- kształcenie nawyku korzystania z innych bibliotek - nie tylko szkolnej;
- kształcenie nawyku korzystania z witryn internetowych, Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Metody:
- konkurs.

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia) biblioteka szkolna
organizuje konkurs wyraźnego czytania i deklamowania. Kilka tygodni wcześniej uczniowie
zostaną zapoznani z zasadami konkursu na lekcjach języka polskiego.
1. Zasady uczestnictwa:
• konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej kl. IV, V, VI;
• każda klasa typuje dwóch uczestników wyłonionych w eliminacjach klasowych - musi być co
najmniej jeden przedstawiciel z każdego oddziału klasowego;
• konkurs będzie miał formę prezentacji (może być utwór czytany lub recytowany z pamięci)
jednego utworu/wiersza wybranego z podanej literatury:
-Danuta Ludwiczak „Wierszyki frazeologiczne”- „Święta krowa z szewską pasją”, Klub dla Ciebie,
Warszawa 2007,
- Łukasz Dębski „Szereg literek bez usterek czyli afabetociekawostki”, PUBLICAT S.A.,
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- Danuta Ludwiczak „Żubr żuł żuchwa żurawinę…” - wierszyki ortograficzne, Klub dla Ciebie,
Warszawa 2005,
- Małgorzata Strzałkowska „Wiersze, że aż strach”, Media Rodzina, Poznań 2002,
- Małgorzata Strzałkowska „Gimnastyka dla języka (i Polaka i Anglika)”, Media Rodzina, Poznań
2004,
- Małgorzata Strzałkowska, „Rady nie od parady, czyli wierszyki z morałem”, Wydawnictwo
Czarna Owca, 2007
oraz: S. Barańczak „Sześć przykładów układów w świecie owadów”, M. Wojtyszko „Jeż i wesz”, J.
Tuwim „Lament aniński”, J. Przybora „W czasie deszczu dzieci sie nudzą”, K. Klimowski
„Problem chrząszcza”, L. J. Kern „Wiersz, w którym ciągle syczy”, I. Sikirycki „Zebra z Zegrza”,
M. Wojtyszko „Rower Błażeja” [w] :„Sztuka poprawnej wymowy, czyli o bełkotaniu i faflunieniu”,
Mirosława Oczkosia, Wydawnictwo RM, Warszawa 2007.
oraz: adresy witryn internetowych
http://wierszykidladzieci.pl/dosluchania/rety.php
http://wierszykidladzieci.pl/wierszykidoczytania.php
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.html

Następnie uczestnicy wytypowani przez jury otrzymają do przeczytania tekst od
organizatora. Bedzie to typowy łamaniec językowy, który uczestnicy przeczytają bez
wcześniejszego przygotowania.

Modrze, 11.02.2013r.

Agnieszka Kmiecik

Zatwierdzam do realizacji: /-/ dyrektor Anna Łykowska
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