V GMINNY TURNIEJ ORTOGRAFICZNY
„Weź byka za rogi”
Cele konkursu:
1. Zachęcenie dzieci do poznawania reguł
ortograficznych, interpunkcyjnych, treści
dotyczących literatury i gramatyki języka
polskiego oraz posługiwania się w piśmie
poprawną polszczyzną.
2. Ćwiczenie umiejętności porozumiewania się podczas pracy
zespołowej, a także dzielenia się wiedzą z kolegami
w różnym wieku.
3. Pobudzanie kreatywnego myślenia wśród uczniów.
4. Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania
wiedzy i zdobywania umiejętności potrzebnych w kolejnych
etapach kształcenia.
5. Wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu
własnych kompetencji.
REGULAMIN:
1.W turnieju ortograficznym biorą udział uczniowie klas IV- VI
szkół podstawowych , a także I- III gimnazjum wyłonieni w drodze
eliminacji szkolnych.
2.Dopuszcza się udział dwóch reprezentantów każdego oddziału.
3.Turniej podzielony jest na trzy kategorie wiekowe:
- I kategoria- uczniowie klas IV (szkoła podstawowa),
- II kategoria- uczniowie klas V- VI ( szkoła podstawowa),
- III kategoria- uczniowie klas I- III ( gimnazjum).
4.Uczestnicy w pierwszej części turnieju piszą dyktando, w drugiej
części rozwiązują w zespołach zadania dotyczące poprawności
językowej, ortografii, interpunkcji oraz cech charakterystycznych
wybranych form gatunkowych.
4. Zespół tworzą uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych
reprezentujących daną szkołę podstawową) oraz jeden z uczniów
gimnazjum ( absolwent tejże szkoły podstawowej).

5.Komisja konkursowa po sprawdzeniu dyktand przyznaje
w każdej kategorii tytuł „Pogromcy Byków Gminy Pasym” za
zajęcie I miejsca. Nagrody zostaną przyznane również zdobywcom
II i III miejsc.
Termin:10 maja 2017 roku, godz. 8.30.
Miejsce: Szkoła Podstawowa
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Pasymiu,
ul. Jana Pawła II 4,
12- 130 Pasym.

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w V edycji Gminnego Turnieju Ortograficznego
„ Weź byka za rogi”.
Potyczki ortograficzno- gramatyczne
odbędą się 10 maja 2017 roku
w Szkole Podstawowej im. W. Kętrzyńskiego
w Pasymiu w sali nr 107.
Rozpoczęcie turnieju przewidujemy na godzinę 8.30.
Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem
oraz wypełnienie i odesłanie deklaracji udziału
do 30 kwietnia 2017 roku.
Dyrektor:
Elżbieta Dyrda

Organizatorki:
Emilia Hajduk
Milena Chlebowska
Małgorzata Szyszka
Małgorzata Remfeld

DEKLARACJA

UDZIAŁU

w V edycji
Gminnego Turnieju Ortograficznego
„ Weź byka za rogi”
( Pasym’ 2017).

Klasa

Imiona i nazwiska
uczniów

IV

1.

Imię i nazwisko nauczyciela
przygotowującego

2.

V

1.
2.

VI

1.
2.

………………………………………………….
( miejscowość, data)

…………………………………………………
( pieczęć szkoły)

( podpis i pieczęć dyrektora)

...…………………………………………………

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH:

1. Znajomość reguł ortograficznych i interpunkcyjnych przewidzianych
podstawą programową z języka polskiego dla szkół podstawowych oraz
umiejętność ich wykorzystania w praktyce.
2. Znajomość cech gatunkowych następujących wypowiedzi: baśń, bajka,
legenda, mit, komiks.
3. Umiejętność korzystania ze słowników: synonimów, ortograficznego.
4. Rozpoznawanie znaczenia niewerbalnych środków komunikowania się
(gest, wyraz twarzy, mimika, postawa ciała).
5. Umiejętność przekształcania zdań na równoważniki zdań i odwrotnie.
6. Posługiwanie się poprawną polszczyzną w mowie i piśmie.
7. Sporządzanie planu odtwórczego wypowiedzi.

