
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas I – IV do udziału w cyklu konkursów 

„Cudowny Świat Baśni” 

  

Test ze znajomości baśni i życiorysu H.Ch. Andersena - 22-26 marca 2021 r. 

Testy można pisać wyłącznie w szkołach po uzgodnieniu mailowym. Arkusze będą wysyłane mailowo. 

Istnieje możliwość wydrukowania arkuszy testowych do odebrania przez nauczyciela.  

Zgłoszenia na konkurs przyjmowane będą do 17 marca 2021 r. 

Zgłoszenia wyłącznie na adres e-mailowy: karolina.opatowicz@ckpodgorza.pl 

Obowiązujące baśnie: 

Klasa I: „Calineczka”, „Brzydkie Kaczątko”, „Księżniczka na ziarnku grochu”, „Dziewczynka z 

zapałkami”, „Świniopas”, „Imbryk”. 

Klasa II: powyższe baśnie oraz „Dzielny cynowy żołnierz”, „Słowik”, „Nowe szaty cesarza”. 

Klasa III: powyższe baśnie obowiązujące klasę I, II i dodatkowo: „Stokrotka”, „Pasterka i kominiarczyk” 

, „Co się zdarzyło ostowi”. 

Klasa IV: powyższe baśnie obowiązujące klasę I, II, III i dodatkowo: „Mała syrenka”, „Dzikie łabędzie”, 

„Królowa Śniegu”, „Opowiadanie wiatru” oraz podstawowe fakty z życiorysu autora. 

Testy zostały opracowane w oparciu o zbiór baśni wydawnictwa GREG (lektura - opracowanie 

polecane przez nauczycieli i egzaminatorów) z roku 2019. Baśń „Imbryk” jest dostępna on-line: 

http://stara.centrumbajki.pl/resource/bajki/imbryk-andersen.pdf 

W zgłoszeniu prosimy o podanie: 

- numeru szkoły 

- nazwiska opiekuna 

- ilości uczniów biorących udział w teście 

- klasę 

Wypełnione testy należy dostarczyć do Centrum Kultury Podgórza w nieprzekraczalnym terminie 

30 marca 2021 r. Wraz z testami należy dostarczyć wypełnione deklaracje uczestników.  

  

Konkurs recytatorski „Posłuchajcie, oto bajka…” 

W ramach Konkursu zaprezentować można: 

a) utwory poetyckie lub prozatorskie dedykowane dzieciom 

b) inscenizację 

Nie ma ograniczeń dotyczących tematu, epoki literackiej, kraju pochodzenia autorów 

prezentowanych wierszy/prozy. 

Czas prezentacji nie może przekraczać: 

- 5 minut w przypadku recytacji indywidualnej 

- 30 minut w przypadku inscenizacji 

Zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 25.03.2021 r., wyłącznie on-line za 

pośrednictwem portalu STREFAZAJEC.PL ->https://www.strefazajec.pl/course/view/id/26331. 

Zgłoszenia, w których nie zostanie wyrażona zgoda na publikację wizerunku uczestnika, nie będą 

rozpatrywane. W uwagach prosimy o wpisanie numeru szkoły uczestnika. 

2. Nagranie wideo z recytacją lub inscenizacją należy przesłać za pośrednictwem serwisu Wetransfer 
(https://wetransfer.com/), na adres: karolina.opatowicz@ckpodgorza.pl do 25.03.2021 roku. 
Nagranie należy wysłać z adresu e-mail podanego w czasie rejestracji 


