
Biblioteka szkolna ogłosiła w I semestrze roku szkolnego 2020/21 konkurs 

dla wszystkich uczniów szkoły realizowany w ramach projektu pod nazwą  

 

4  Books Challenge 

 
Wyzwanie książkowe  

   Przeczytaj co najmniej 4 książki w 4 miesiące 

 
Konkurs został podzielony wg kategorii wiekowej uczniów na klasy 2-3 oraz 4-8. 

 
 

Regulamin Books Challenge 

     klasy 2-3 
 

Cel  konkursu: ,,4 Books Challenge – co najmniej 4 książki w 4 miesiące": 

 promowanie czytelnictwa wśród uczniów klas 2-3,  

 zachęcenie dzieci do częstszego kontaktu z biblioteką szkolną  

 współpracę biblioteki szkolnej z wychowawcami w celu zwiększenia czytelnictwa 
wśród najmłodszych uczniów 

1. Akcja trwa od października  2020 r. do lutego 2020 r.  

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 2-3.  

W zabawie mogą wziąć udział chętni uczniowie ( od 3 do 6 dzieci z każdej klasy).  

Chętnych uczniów rejestruje wychowawca i przekazuje ich dane do biblioteki 
szkolnej. 

3. Books Challenge czyli Wyzwaniem Książkowym jest :  

 

a) wypożyczenie w naszej szkolnej bibliotece oraz przeczytanie co najmniej 

4  książek o określonej w regulaminie tematyce w przeciągu 4 miesięcy. 

b) pobranie kart uczestnictwa w bibliotece szkolnej 

c)  prawidłowe i rzetelne wypełnienie kart uczestnictwa dla każdej 

z  wybranych książek  

d) zwrot wypełnionych kart - karty oddajemy pojedynczo po przeczytaniu każdej 

z książek wychowawcy. Ostatnia karta powinna zostać oddana najpóźniej 

do 15 lutego 2020  (po feriach zimowych). Na koniec wychowawca oddaje karty 

uczniów ze swojej klasy bibliotekarzowi szkolnemu. 

4. Karty będą oceniane pod kątem: zgodności z treścią książki zgłoszonej 

do wyzwania oraz staranności i pomysłowości w przedstawieniu ilustracji.  

5. Uczestnicy Books Challenge, którzy przedstawią najciekawsze i najładniejsze 

karty uczestnictwa zostaną nagrodzeni.  

 

PRZECZYTAJ WYBRANĄ KSIĄŻKĘ : 

 październik -  baśń lub bajka 

 listopad – książka, której bohaterem jest zwierzę lub zwierzęta 

 grudzień -   książka o tematyce świątecznej lub związanej z zimą 

 styczeń - książka przygodowa 

 



KARTA UCZESTNICTWA  4  Books Challenge 

 Books Challenge – Wyzwanie książkowe - 4 książki w 4 miesiące 

 

Imię i nazwisko ucznia, klasa             

 

 

Autor 
 

Tytuł 

 

 

 

 

 

 

Kategoria książki  
 

 

 

NARYSUJ TUTAJ ILUSTRACJĘ DO TEJ KSIĄŻKI: 

 

Wybrane karty, które wpłynęły do biblioteki szkolnej z klas 2-3 w październiku  


