
 
 
 

 
 
 

 
2013 ROKIEM JULIANA TUWIMA 

 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim  

i Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim wraz z filiami w Radomsku, 

Opocznie, Bełchatowie i Tomaszowie Mazowieckim serdecznie zapraszają do udziału 

w przedsięwzięciu poświęconym obchodom Roku Juliana Tuwima.  

Przygotowaliśmy dla Państwa różnorodną ofertę, która zawiera propozycje 

konkursów, konferencji, seminariów, przeglądów. Ufamy, że zarówno Państwo 

nauczyciele, jak i uczniowie znajdą interesującą formę, która pozwoli wyrazić  

w sposób artystyczny odczucia płynące z lektury utworów poety. 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Działania 

Wojewódzkiego Ośrodka  

Doskonalenia Nauczycieli  

w Piotrkowie Trybunalskim  

 

 
 

1. Tłumaczenie wierszy Juliana Tuwima na języki obce.  

2. Śladami Tuwima – komiks. 

3. Oferta edukacyjna dla nauczycieli – scenariusz zajęć dydaktyczno-

wychowawczych z wykorzystaniem utworów Juliana Tuwima. 

4. Przegląd recytatorski i poezji śpiewanej dla nauczycieli i uczniów szkół  

i przedszkoli „Z wierszami Juliana Tuwima w szkole i w przedszkolu”. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim 

(uszczegółowienie informacji o podjętych działaniach-regulaminy) 

 
 

TŁUMACZENIE WIERSZY JULIANA TUWIMA NA JĘZYKI OBCE 
 

I. Organizator przedsięwzięcia:  
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  
97-300 Piotrków Trybunalski 
ul. Dąbrowskiego 13, 
tel./fax 44 649 65 66 
www.wodn.piotrkow.pl 
e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl 
 

II. Tłumaczenie wierszy Juliana Tuwima na języki obce. Propozycja dla 
uczniów i nauczycieli.  

 Zapraszamy do wspólnych tłumaczeń w zespołach uczniów i nauczycieli. 
 Czas trwania: 04.02.2013 – 30.04.2013 
 Wręczenie podziękowań i nagród książkowych – 04.06.2013 w Amfiteatrze 

Miejskim w Piotrkowie Trybunalskim 
 

III. Cele przedsięwzięcia: 

 upowszechnienie bogatej twórczości Juliana Tuwima poprzez tłumaczenie 
utworów na języki obce; 

 rozwijanie wyobraźni twórczej; 

 kształcenie wrażliwości estetycznej; 
 kształcenie umiejętności pracy zespołowej; 

 
IV. Warunki uczestnictwa: 
 Przedsięwzięcie ma charakter otwarty; 

 skierowane jest do uczniów i nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych; 
 uczestnicy proszeni są o nadsyłanie tłumaczeń drogą elektroniczną  

na adres:wodn_tuwim@onet.pl. 
 

V. Inne informacje: 

 Organizatorzy przewidują podziękowania oraz nagrody książkowe dla każdego 
uczestnika.  

 Nadesłane drogą elektroniczną tłumaczenia będą opublikowane w broszurze 
okolicznościowej i na stronie internetowej WODN w Piotrkowie Trybunalskim. 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.wodn.piotrkow.pl/
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ŚLADAMI TUWIMA – KOMIKS 
 
I. Organizator przedsięwzięcia: 
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
97-300 Piotrków Trybunalski 
ul. Dąbrowskiego 13, 
tel./fax 44 649 65 66 
www.wodn.piotrkow.pl  
e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl 

 
II. Oferta literacka dla uczniów i nauczycieli pod nazwą „Śladami 

Tuwima” – komiks.  
Zapraszamy Państwa do tworzenia komiksów związanych tematycznie z życiem i 

twórczością Juliana Tuwima. Mamy nadzieję, że zgłębienie tajników biografii poety i 
jego dorobku literackiego będzie dla Państwa inspiracją do napisania komiksów.  
Czas trwania: 04.02.2013 – 30.04.2013 
Wręczenie podziękowań i nagród książkowych – 04.06.2013 w Amfiteatrze Miejskim  
w Piotrkowie Trybunalskim 
 
III. Cele: 

 zainteresowanie uczniów i nauczycieli tematyką; 

 wyzwalanie inwencji twórczej; 
 rozwijanie umiejętności literackich i plastycznych; 
 integracja i rozwój. 

 
IV. Warunki uczestnictwa: 

 Oferta literacka ma charakter otwarty;  
 skierowana jest do uczniów i nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych; 
 uczestnicy proszeni są o nadsyłanie prac drogą elektroniczną  

na adres:wodn_tuwim@onet.pl 
 
V. Inne informacje: 

 Organizatorzy przewidują podziękowania oraz nagrody książkowe dla każdego 
uczestnika.  

 Nadesłane drogą elektroniczną komiksy będą opublikowane w broszurze 
okolicznościowej i na stronie internetowej WODN w Piotrkowie Trybunalskim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wodn.piotrkow.pl/
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OFERTA EDUKACYJNA DLA NAUCZYCIELI – SCENARIUSZ ZAJĘĆ 
DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH  

Z WYKORZYSTANIEM UTWORÓW JULIANA TUWIMA 
 

I. Organizator przedsięwzięcia:  
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  
97-300 Piotrków Trybunalski 
ul. Dąbrowskiego 13, 
tel./fax 649 65 66 
www.wodn.piotrkow.pl 
e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl 
 

II. Oferta edukacyjna dla nauczycieli – scenariusz zajęć dydaktyczno-
wychowawczych z wykorzystaniem utworów Juliana Tuwima.  

Zapraszamy Państwa Nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do nadsyłania 
scenariuszy zajęć dydaktyczno-wychowawczych, będących propozycjami 
metodycznymi, odnoszącymi się do twórczości i biografii Juliana Tuwima. Jesteśmy 
przekonani, że scenariusze będą inspiracją dla innych, chcących realizować Państwa 
pomysły w swojej praktyce pedagogicznej.  
Czas trwania: 04.02.2013 – 30.04.2013 
Wręczenie podziękowań i nagród książkowych – 04.06.2013 w Amfiteatrze Miejskim  
w Piotrkowie Trybunalskim. 
 

III. Cele: 
 upowszechnienie nowatorskich, inspirujących materiałów dydaktycznych; 
 dzielenie się wiedzą i doświadczeniem; 

 wzbogacenie oferty edukacyjnej; 
 

IV. Warunki uczestnictwa: 
 Oferta edukacyjna ma charakter otwarty.  
 Skierowana jest do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. 

 Uczestnicy proszeni są o nadsyłanie prac drogą elektroniczną  
na adres:wodn_tuwim@onet.pl  

 
V. Inne informacje: 

 Organizatorzy przewidują podziękowania oraz nagrody książkowe dla każdego 
uczestnika.  

 Nadesłane drogą elektroniczną komiksy będą opublikowane w broszurze 
okolicznościowej i na stronie internetowej WODN w Piotrkowie Trybunalskim. 
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PRZEGLĄD RECYTATORSKI I POEZJI ŚPIEWANEJ 
DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 

„Z wierszami Juliana Tuwima w szkole i w przedszkolu” 
 

I. Organizator przeglądu: 
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  
97-300 Piotrków Trybunalski 
ul. Dąbrowskiego 13, 
tel./fax 649 65 66 
www.wodn.piotrkow.pl 
e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl  
 

II. Czas trwania przeglądu: 
Przegląd jest propozycją dla nauczycieli i uczniów wszystkich etapów 

kształcenia. Zapraszamy do wspólnej zabawy nauczycieli i uczniów. 
Czas nadsyłania zgłoszeń: od 04.02.2013 – 10.04.2013 r. 
Prezentacja: „Nauczyciele Uczniom, Uczniowie Nauczycielom”: 18.04.2013 r.  
Występy finałowe oraz wręczenie nagród i podziękowań: 04.06.2013 r.  
w Amfiteatrze Miejskim w Piotrkowie Trybunalskim. 
 

III. Cele przeglądu: 

 rozwijanie zainteresowań poezją Juliana Tuwima poprzez wspólne recytacje: 
„Nauczyciele – Uczniom, Uczniowie Nauczycielom”; 

 upowszechnianie bogatej twórczości Juliana Tuwima; 
 rozwijanie wrażliwości na poezję i budzenie kreatywności artystycznej; 
 rozwijanie i promocja aktorskich uzdolnień; 

 promowanie talentów; 
 integracja nauczycieli i uczniów poprzez wspólne recytacje. 

 
IV. Warunki uczestnictwa: 
 Przegląd ma charakter otwarty i bezpłatny. Skierowany jest do wszystkich 

nauczycieli i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych powiatów: piotrkowskiego, tomaszowskiego, 
radomszczańskiego, bełchatowskiego i opoczyńskiego.  

 Przegląd będzie przebiegał w dwóch grupach: I – przedszkola i szkoły 
podstawowe; II – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. 

 W prezentacjach mogą wziąć udział nauczyciele i ich uczniowie. 
 Każdy uczestnik prezentuje – recytuje bądź śpiewa – jeden lub dwa wybrane 

przez siebie wiersze, które zostały wcześniej zgłoszone na formularzu 
zgłoszeniowym. 

 Czas prezentacji jednego wykonawcy – do 5 minut. 
 Recytacje lub śpiew mogą odbywać się z towarzyszącym, przygotowanym 

przez siebie akompaniamentem, np. gitara, pianino, keyboard lub półplayback 
z płyty CD. 

 Zgłoszenia należy wysłać lub dostarczyć na adres organizatora do 
10.04.2013 r. (formularz Zgłoszenia Uczestnika Przeglądu należy pobrać  
ze strony internetowej WODN). 

 

http://www.wodn.piotrkow.pl/
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V. Podsumowanie przeglądu: 
 Przegląd ma charakter popularyzatorski. Nie jest typowym konkursem 

recytatorskim. 
 W skład Jury Przeglądu wejdą nauczyciele konsultanci oraz doradcy 

metodyczni o specjalności w zakresie edukacji humanistycznej i artystycznej. 
 Jury dokona podsumowania prezentacji, wyłaniając wyróżnienia spośród 

wykonawców, zarówno nauczycieli, jak i ich uczniów, biorąc pod uwagę 
następujące kryteria: pomysłowość w zakresie interpretacji oraz artyzm 
wykonania utworu. 

 

VI. Inne informacje 
 Przegląd odbywać się będzie w siedzibie WODN w Piotrkowie Tryb., 

18.04.2013 r. 
 Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. 

 Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody książkowe dla wszystkich 
uczestników Przeglądu oraz nagrody rzeczowe dla wyróżnionych wykonawców, 
których wręczenie nastąpi podczas wystąpień finałowych 04.06.2013 r.  
w Amfiteatrze Miejskim w Piotrkowie Trybunalskim. 

 
 
 
 
 
 
Wzór metryczki 
Tytuł pracy……………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko autora/autorów pracy……………………………………………….. 
Nazwa szkoły/przedszkola/placówki…………………………………………………… 
Adres szkoły/przedszkola/placówki…………………………………………………….. 
Imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca…… 
Imię i nazwisko nauczyciela/nauczycieli – autora/autorów prac…………………………… 
 
 
 
 

Wszelkich informacji o przedsięwzięciu udziela Elżbieta Lottko, 
nauczycielka konsultantka WODN w Piotrkowie Tryb.  

tel. 44 649-65-66 
 
 

 
ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W PRZEDSIĘWZIĘCIU 

2013 ROKIEM JULIANA TUWIMA 
 
 
 
 
 



 

 

 

Działania 

Biblioteki Pedagogicznej  

w Piotrkowie Trybunalskim  

i Filii Biblioteki 
 

 

I. Cykl imprez, głównie czytelniczych i konkursowych 
powiązanych z twórczością poety. 

 
 
Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim 

1. Konkurs plastyczny pn.”Moje marzenia”: inspiracja wierszem Juliana Tuwima 

„Dyzio marzyciel”. 

 

Filia w Bełchatowie 

2. Elektroniczny quiz „Tuwim? - znam!” 

 
Filia w Opocznie 

3. Poranek z Julianem Tuwimem w „Zielonej Dolince”. 

 
Filia w Radomsku 

4. Konkurs plastyczny pn. ”Malowane wiersze Juliana Tuwima”. 

 
Filia w Tomaszowie Mazowieckim 

5. Rajd szlakiem rowerowym niebieskim im. Juliana Tuwima. 

 
 
 
 
 



BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

(uszczegółowienie informacji o konkursach i innych imprezach-regulaminy) 

 
REGULAMINKONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Moje marzenia” 
inspiracja wierszem Juliana Tuwima „Dyzio marzyciel” 

 
I. Organizator konkursu: 

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Tryb. 
ul. Wojska Polskiego 122 e 
97-300 Piotrków Tryb.  
Tel. 44 649 50 77; 665 200 368 
e-mail wypozyczalnia@pedagogiczna.edu.pl; czytelnia@pedagogiczna.edu.pl  
 

II. Czas trwania konkursu: 
Konkurs organizowany jest od 04.02.2013 r. do 10.05.2013 r. 
Otwarcie wystawy i wręczenie nagród: 04.06.2013 r.  
 

III. Cele konkursu: 

 upowszechnianie twórczości J. Tuwima przy równoczesnym rozwijaniu 
wrażliwości i kreatywności artystycznej dzieci; 

 rozwijanie i promocja plastycznych uzdolnień dzieci; 
 promowanie młodych talentów; 
 wspieranie twórczości dzieci; 

 integracja dzieci z różnych środowisk. 
 

IV. Warunki uczestnictwa: 

 Konkurs ma charakter indywidualny, otwarty, bezpłatny. Skierowany jest do 
wszystkich uczniów klas III szkół podstawowych powiatu piotrkowskiego. 

 Uczniowie przygotowują oryginalne prace o tematyce związanej z wierszem  
J. Tuwima: Dyzio Marzyciel. 

 Uczestnicy Konkursu wykonują tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę 
wybraną przez siebie dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, 
wyklejanie, itd.) w wielkości nie przekraczającej formatu A3.  

 Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 
 Organizator prosi o potwierdzenie udziału (telefonicznie, e-mailowo) do dnia 

01.04.2013 r. 

 Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi wychowawcy w danej szkole, 
który spośród nich wybierze 3 najlepsze i prześle do organizatora konkursu. 
Każdą klasę może reprezentować 3 uczniów.  

 Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące dane: imię, nazwisko, 
wiek autora, tytuł pracy, nazwę szkoły. 

 Prace należy wysłać lub dostarczyć na adres organizatora. 

 
 

 

mailto:wypozyczalnia@pedagogiczna.edu.pl
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V. Jury konkursowe 

 Oceny prac dokona specjalnie powołana komisja, w skład której wejdą 
plastycy mający doświadczenie w pracy z dziećmi. 

 Ocenie podlegać będą wartości artystyczne prac, indywidualność, oryginalność 
spojrzenia na tematykę konkursu, dobór techniki plastycznej oraz umiejętności 
manualne i zaangażowanie dzieci. 

 Decyzja jury jest niepodważalna. 

 
VI. Inne informacje 

 Organizatorzy zapewniają staranne traktowanie nadesłanych prac. 
 Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia  

lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia spod obrad jury prac 
nie spełniających wymogów regulaminu. 

 Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla autorów nagrodzonych 
i wyróżnionych prac. 
 

VII. Postanowienia końcowe 

 Interpretacja konkursu oraz jego regulaminu należy wyłącznie do organizatora 
konkursu. 

 Sytuacje sporne, wątpliwości i sprawy nieuregulowane niniejszym 
regulaminem rozstrzyga organizator, którego głos jest ostateczny i nie podlega 
odwołaniu. 

 Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi. 
 Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania, publikacji 

prac zgłoszonych na konkurs. 

 Prace niekompletne formalnie i dostarczone po terminie wyznaczonym 
regulaminem nie będą oceniane. 

 
 
 

Wszelkich informacji o konkursie udzielają pracownicy  
Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb., tel. 44 649-50-77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FILIA W BEŁCHATOWIE 
Filia w Bełchatowie zorganizuje elektroniczny quiz zamieszczony na swojej 

witrynie internetowej dotyczący życia i twórczości Juliana Tuwima. 
 

REGULAMIN QUIZU 
„Tuwim ? – znam!” 

 
I. Organizator quizu: 

 Organizatorem quizu są pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie 
Trybunalskim - Filia w Bełchatowie. 

 
II. Cele konkursu: 
 popularyzacja twórczości Juliana Tuwima, 

 stwarzanie wyzwań konkursowych dla osób o zainteresowaniach literackich, 
 docenianie wiedzy literackiej i motywowanie do jej poszerzania. 

 
III. Adresaci quizu: 
 Wszyscy zainteresowani tematyką quizu. 

 
IV. Zasady uczestnictwa: 

 Warunkiem uczestnictwa w quizie jest przesyłanie odpowiedzi na zadawane 
pytania drogą e-mailową na adres Biblioteki belchatow@pedagogiczna.edu.pl. 
Pytania będą ukazywały się codziennie o godz. 0:00 i widniały do godz. 23:59 
przez 30 kolejnych dni na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej  
w Bełchatowie. Każde pytanie będzie dostępne przez 24 godziny. Odpowiedzi 
należy przysyłać najpóźniej w ciągu 48 godzin od ukazania się pytania  
na stronie i opatrzyć je imieniem i nazwiskiem dla identyfikacji Uczestnika 
quizu oraz numerem pytania.  

 Przystępując do quizu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża także 
zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez 
Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu ogłoszenia wyników quizu oraz 
w związku z wydaniem nagród. 

V. Termin: 

 Quiz rozpocznie się 2 kwietnia 2013 r. i będzie trwał do 1 maja 2013 r. 
 

VI. Kryteria oceniania: 

 Odpowiedzi zostaną ocenione i podliczone przez Organizatorów. Wyniki quizu 
ukażą się w ciągu tygodnia od jego zakończenia, tj. do 8 maja 2013 r. 

 O wyniku decyduje suma punktów zebranych przez poszczególnych 
Uczestników przez cały czas trwania quizu.  

 W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Uczestników quizu jednakowej 
liczby punktów, decyduje najkrótszy czas udzielenia odpowiedzi. 

 Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora  
i sponsorów.  

 Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową lub telefoniczną. 
 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy 
Biblioteki Pedagogicznej w Bełchatowie., tel. 44 633-03-42 



FILIA W OPOCZNIE 
IMPREZA POETYCKA  

„Poranek z Julianem Tuwimem w ZIELONEJ DOLINCE” 
 

Filia w Opocznie zorganizuje przy współpracy Przedszkola nr 6 „Zielona 
Dolinka” (nauczycielka – Anna Wróbel) imprezę poetycką pn.” Poranek z Julianem 
Tuwimem w Zielonej Dolince” dla grupy 5-latków.  

 
I. Termin: maj 2013 r.  
II.  Cel: propagowanie wierszy J. Tuwima. Wiersze dla dzieci będą recytowały 

Panie z Zielonej Dolinki: A. Wróbel, L. Pecyna i E. Figura oraz Panie  
z Biblioteki Pedagogicznej: A. Piekarska, D. Adamczyk, K. Kalinowska. 

III. Przebieg imprezy: 

 Przedstawienie życiorysu J. Tuwima 
 Wygłoszenie wierszy:  „Pstryk”, „Rzepka,”, „Wszyscy dla wszystkich”, „Mowa 

ptaków”,  „Raz-dwa-trzy”, „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci” oraz 
inscenizacja wiersza „Spóźniony słowik” (występują: narrator, pani 
słowikowa, pan słowik). 

 Wierszyki J. Tuwima wygłoszone przez dzieci z gr. 5-latków: „Kotek”, „List do 
wszystkich dzieci”, „Okulary,” „Skakanka”. 

 Na zakończenie inscenizowana zabawa ruchowa z wykorzystaniem wiersza 
„Lokomotywa”. 
 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy  
Biblioteki Pedagogicznej w Opocznie, tel. 44 755 24 35 

 
 
 

FILIA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 
Rajd rowerowy szlakiem Juliana Tuwima 

 
Filia w Tomaszowie Mazowieckim zorganizuje Rajd Rowerowy poświęcony 

pamięci Juliana Tuwima, włączając się tym samym w obchody Roku Juliana Tuwima. 
Rajd pojedzie szlakiem dedykowanym Julianowi Tuwimowi.  
"Szlak rowerowy niebieski im. Juliana Tuwima" o długości 22 km, początek swój 
bierze w Tomaszowie Maz., a kończy się w Zakościelu. Biegnie przez wsie i dukty 
leśne. Jest urozmaicony krajobrazowo i bogaty w ciekawostki turystyczne. 
Zapraszamy do udziału w Rajdzie wszystkich miłośników twórczości Juliana Tuwima, 
sympatyków i czytelników Biblioteki Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. 
Być może odnajdziemy, w miejscach, gdzie bywał Julian Tuwim, ducha jego 
wspaniałej i niezapomnianej twórczości literackiej. 

Termin i miejsce rozpoczęcia rajdu: 11 maja 2013 roku, godz. 10.00, 
sprzed budynku Biblioteki – ul. Św. Antoniego 47 w Tomaszowie Maz.  

 
Wszelkich informacji o konkursie udzielają pracownicy  

Biblioteki Pedagogicznej w Tomaszowie Maz., tel. 44- 724-51-34 
Szczegółowe informacje: http://www.pedagogiczna.edu.pl/tomaszow/ 

 



FILIA W RADOMSKU 
 

REGULAMIN 
KONKURSU PLASTYCZNEGO  

pn.„Malowane wiersze Juliana Tuwima” 
 

I. Organizator: 
Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim 
Filia w Radomsku 
ul. 11 Listopada 2 
97-500  Radomsko 

 
II. Cele konkursu: 

 zachęcanie do czytania i poznawania utworów Juliana Tuwima; 
 rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej poprzez 

stosowanie różnorodnych technik plastycznych; 

 promowanie dzieci uzdolnionych plastycznie. 
 

III. Warunki uczestnictwa: 
 W konkursie mogą brać udział dzieci uczęszczające do klas 0 – 3 w szkołach  

i przedszkolach. 

 Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej 
związanej z dowolnie wybranym wierszem Juliana Tuwima. 

 Praca może być wykonana dowolną techniką na papierze A4. 
 Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę (na odwrotnej stronie 

pracy), której wzór zamieszczamy poniżej. 

 Każdy uczestnik konkursu może wykonać nie więcej niż dwie prace. 
 Czas trwania konkursu marzec – kwiecień 2013 r. 

 
IV. Kryterium oceny: 

 walory artystyczne i estetyczne; 
 ciekawa interpretacja danego utworu; 
 samodzielność wykonania pracy przez dziecko. 

 
V. Przebieg konkursu: 

 Szkoły i Przedszkola po otrzymaniu Regulaminu propagują konkurs  
w swoim środowisku poprzez ogłoszenia, plakaty, rozmowy z dziećmi. 

 W wyznaczonym terminie mogą odbywać się w bibliotece, przedszkolu lub 
szkole zajęcia z dziećmi, w czasie, których wykonają one swoje prace pod 
kierunkiem bibliotekarza lub nauczyciela. 

 
VI. Inne informacje: 

 Oceny prac w odpowiednich kategoriach wiekowych dokona komisja 
konkursowa.  

 Przewidywane są nagrody za I, II i III miejsce oraz nagrody pocieszenia dla 
pozostałych dzieci biorących udział w konkursie. 



 Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej  
w lokalu Biblioteki przy ul. 11 Listopada 2 oraz będzie można je zobaczyć  
na stronie internetowej Biblioteki http://www.pedagogiczna.edu.pl/radomsko/ 

 Uroczyste podsumowanie konkursu przewidziane jest na dzień 10 maja 2013. 
 Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów. 

 
Termin nadesłania prac upływa z dniem 20 kwietnia 2013.  

Prace należy dostarczyć na adres organizatora. 
 

 
Wzór metryczki 
Tytuł pracy…………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko autora pracy………………………………………………….. 

Wiek, klasa………………………………………………….………………………. 

Adres zamieszkania……………………………………………….…………….. 

Pieczątka lub nazwa biblioteki, przedszkola, szkoły……….………… 

Imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca 

………………………………………… 

 
 

Wszelkich informacji o konkursie udzielają  
pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Radomsku, tel. 44-682-14-62 

 
 

II. Wystawy. Zestawienia bibliograficzne. Wydawnictwa własne. 
 

1. We wszystkich placówkach wystawy, wystawki, w tym w wystawy 
pokonkursowe. 

2. Zestawienia bibliograficzne dotyczące J. Tuwima zamieszczone  
na stronach internetowych. 

3. Jeden numer 3/4 pisma elektronicznego BPP „Warsztaty Bibliotekarskie”  
w całości poświęcony J. Tuwimowi. 

4. Wydanie w wersji papierowej broszury bibliograficznej dotyczącej  
Juliana Tuwima. 

 
III. Oferta zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół piotrkowskich. 

 

Wzbogacenie oferty edukacyjnej BPP w ramach programu „Medialna 
podróż w krainę książki i informacji” o lekcje związane z Julianem 
Tuwimem: 
 

1. Poznajemy wiersze Juliana Tuwima – lekcja dla kl.0-III z wykorzystaniem 
technik multimedialnych 

2. O czym mówią do nas ptaki w wierszu J. Tuwima „Mowa ptaków”? –warsztaty 
ekologiczno-plastyczne dla kl. I-III szkoły podstawowej 

3. Twórcze ABECADŁO - warsztaty literacko-plastyczne dla kl. II-III szkoły 
podstawowej 

http://www.pedagogiczna.edu.pl/radomsko/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W PRZEDSIĘWZIĘCIU: 

2013 ROKIEM JULIANA TUWIMA 
 
 
 
 
 


