Regulamin szkolnego konkursu na wykonanie lapbooka
„Opowiem Wam o swojej ulubionej książce”

Organizator:
Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna we współpracy z nauczycielami języka
polskiego
Cele konkursu:
 zachęcenie uczniów do czytania;
 rozbudzanie indywidualnych zdolności i zainteresowań;
 rozwijanie umiejętności plastycznych, estetycznych
przekazania i zaprezentowania swojej wiedzy;

oraz

umiejętności

 rozwijanie umiejętności samokształcenia i docierania do informacji;
 rozwijanie zdolności plastycznych;
 budzenie wrażliwości estetycznej;
 doskonalenie umiejętności zaprezentowania własnej wiedzy;
 kształcenie nawyku
z zasobów Internetu;

świadomego

i

odpowiedzialnego

korzystania

 poszanowanie praw autorskich.
Uczestnicy:
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej
im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie.
Zasady konkursu:
1. Każdy uczestnik konkursu ma za zadanie przedstawić swoją ulubioną książkę
(oprócz lektur) w formie lapbooka.
2. Lapbook powinien być wykonany samodzielnie przez ucznia.
3. Praca może być wykonana różnymi technikami i metodami w formie pisemnej oraz
rysunkowej z zachowaniem konstrukcji lapbooka.
4. Każdy z uczniów może złożyć na konkurs jedną pracę.

5. Praca powinna zostać podpisana danymi ucznia: imię i nazwisko, klasa (podpis
należy umieścić z tyłu pracy).
6. Prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora Konkursu.
Zasady zgłaszania prac:
Prace należy przynieść do szkolnej biblioteki do 28 października 2020 r.
Kryteria oceny prac:
 zgodność z tematem;
 staranność wykonania pracy;
 kreatywność i innowacyjność zastosowanych rozwiązań.

Czym jest lapbook?
"Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić
wiadomości na wybrany temat. Informacje te jednak nie są gromadzone niczym
wycinki z gazet. Taka teczka pełni raczej funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki,
opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest
w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Lapbook jest
więc czymś w rodzaju teczki interaktywnej przypominającej papierowy teatrzyk
mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa."
Źródło: Lapbook a edukacja czytelnicza czyli jak zachęcić dzieci do czytania

Informacje na temat zasad tworzenia lapbooka można naleźć na wielu stronach
w Internecie, np.:
https://fraubuda.wordpress.com/2016/02/24/lapbook/
https://www.youtube.com/watch?v=FRROpc1X7VU
https://www.youtube.com/watch?v=8dQ69uXYuos
https://www.youtube.com/watch?v=Dz9rPy8qbGc
https://www.youtube.com/watch?v=-YghqFOiGBw&fbclid=IwAR3mNMIIR2FYFFtYCm0B-SyOygmBCm4kTHTPlGP6ZLlBICwqjlxVD1H3TQ
https://www.youtube.com/watch?v=mQtCFFQc15Q

