
Zapraszamy do udziału  w Konkursie na Grę Planszową

klasy 4 – 5 „Moje miasto - Grudziądz”

klasy 6 – 8 - „Wiwat maj, 3 Maj”

Jesteś  fanem  gier  planszowych?  A  może  chciałbyś  nim  zostać?  Weź  udział  w  konkursie  na

najbardziej pomysłową, wykonaną samodzielnie grę planszową! Jeżeli w erze komputerów i konsoli zdarza

Ci  się  jeszcze  rzucać  kostką  i  przesuwać  pionki  –  ten  konkurs  jest  właśnie  dla  Ciebie!  Zapoznaj  się

z regulaminem i stwórz autorską grę,  w której  wykażesz się wiedzą z historii  i  znajomością zabytków

w Grudziądzu.

Cele konkursu:

• Propagowanie i pogłębianie wśród uczniów wiedzy historycznej związanej z wydarzeniami dotyczącymi

uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz znajomością zabytków Grudziądza.

•  Promowanie formy rozrywki,  jaką są gry planszowe – właściwego zagospodarowania czasu wolnego.

• Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów poprzez realizację autorskich pomysłów.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII.

2. Tematyka gry powinna zawierać informacje

dotyczące:

-  znajomości zabytków Grudziądza - klasy IV – V,

-  znajomości wydarzeń związanych z Konstytucją 3 Maja – klasy VI – VIII.

3. Technika wykonywania prac jest dowolna (własnoręcznie lub komputerowo), format – dowolny. 

Pracę własnoręczną należy jednak zeskanować lub sfotografować w sposób umożliwiające jej 

obejrzenie.

4. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej typu 

„Grzybobranie”: tytuł, instrukcję gry, planszę, inne potrzebne elementy np. pionki, fiszki, karty itp.

5. Gra planszowa może być tworzona indywidualnie lub w grupach z rodzeństwem.

6. Ocenie podlegać będą: pomysłowość, zgodność z tematem, staranność wykonania i atrakcyjność gry 

oraz estetyka pracy.

7. Pracę po zeskanowaniu/sfotografowaniu  lub plik należy przesłać na adres: 

historia@sp16grudziadz.onmicrosoft.com . E-mail powinien zawierać: imię i nazwisko ucznia oraz 

klasę do której uczęszcza.

mailto:historia@sp16grudziadz.onmicrosoft.com


8. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone, a wszyscy uczniowie otrzymają punkty dodatnie oraz 

oceny z przedmiotu - historia. Przewidziane są trzy nagrody - za I, II i III miejsce w każdej kategorii 

z obu grup wiekowych.

9. Prace konkursowe w wersji elektronicznej należy przesłać do 8 maja 2020 roku. 

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 maja 2020 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie 

internetowej szkoły i na szkolnym FB.

11. Nagrody zostaną wręczone w terminie ustalonym po powrocie do szkoły.

12. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację i 

przetwarzanie danych osobowych ucznia na w/w potrzeby konkursu.

13. Prace należy dostarczyć w formie fizycznej po powrocie do szkoły do biblioteki szkolnej.

14. Organizator zastrzega sobie prawo popularyzowania ich i eksponowania na wystawach.

15. Informacji na temat konkursu udziela: Mariusz Żebrowski i Joanna Piątkowska.

Zapraszamy do zabawy!


