
Regulamin Gminnego Turnieju Wiedzy  
„Jaka to lektura?” 

orgaznizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w Piasecznie 
 
Organizator turnieju:  
Organizatorem turnieju jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Piasecznie, koordynatorkami 
nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej – Anna Maksymiuk i Agnieszka Danielewicz  
 
Cele turnieju: 

• rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, 
• rozwijanie aktywności czytelniczej, 
• doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, 
• zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, 
• współpraca nauczycieli i uczniów z placów z terenu gminy Piaseczno, 
• upowszechnienie nietypowych i angażujących metod edukacji w zakresie kompetencji 

czytelniczych, jaką jest turniej wiedzy wykorzystujący nowoczesne technologie. 
 
Miejsce rozgrywania turnieju: Gminny Turniej Wiedzy „Jaka to lektura?”  odbędzie się 7 
maja 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Piasecznie, ul. Jana Pawła 55. Organizator zastrzega 
sobie prawo do zmiany formuły turnieju i przeprowadzenie go w formie zdalnej.  

 
Warunki uczestnictwa:  
• Gminny Turniej Wiedzy „Jaka to lektura?” adresowany jest do uczniów klas drugich szkół 

podstawowych z gminy Piaseczno.  
• Każda szkoła zgłasza czteroosobową drużynę (szkoły, które mają więcej niż 4 oddziały 

na poziomie klas drugich mogą zgłosić odpowiednio więcej drużyn: cztery klasy drugie 
na poziomie – 1 drużyna; do ośmiu klas drugich – 2 drużyny; do dwunastu klas drugich – 
3 drużyny itd.). 

• Szkoły samodzielnie, na podstawie wewnętrznych ustaleń kompletują skład reprezentacji.  
• Zgłoszenie udziału szkoły dokonają poprzez formularz rejestracyjny, który zostanie 

przekazany do szkół drogą mailową na miesiąc przed turniejem.  
• Zadania turniejowe będą polegały m.in. na: rozwiązywaniu testu, krzyżówek, rebusów, 

zagadek, porządkowaniu kolejności wydarzeń, rozpoznawaniu słuchanego fragmentu 
lektury, wyrazistym czytaniu urywków, dobieraniu ilustracji do utworu, określaniu cech 
bohaterów. 

• Zmagania zespołów oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.  

 

Turniej oparty będzie na następujących pozycjach:  

• Anna Höglund, Ulf Stark, „Czy umiesz gwizdać, Joanno?”  
• Wanda Chotomska „Dzieci Pana Astronoma”  



• Centkiewiczowie “Zaczarowana zagroda”  
• Maria Krüger, “Karolcia”  
•  Maria Terlikowska, “Drzewo do samego nieba”  
• Julia Duszynska “Cudaczek Wyśmiewaczek” 

 

       Serdecznie zapraszamy,  

             Anna Maksymiuk  

       Agnieszka Danielewicz 

 


