
 

TURNIEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

GDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT 

 

Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  w ramach obchodów Roku Korczakowskiego 

pragnie zaprosić reprezentacje szkół podstawowych z miasta i powiatu na TURNIEJ REPREZENTACJI 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  p.n.”Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.  Turniej odbędzie 

19 czerwca (wtorek) godzina jeszcze do ustalenia W SZKOLNYM SCHRONISKU 

MŁODZIEŻOWYM  w Legnicy przy  ul. Jordana 17. W turnieju biorą udział maksymalnie 15 - 

osobowe reprezentacje uczniów danej szkoły, przy której działa koło TPD. Turniej jest rozgrywany w 

kategorii szkół podstawowych, jeżeli zgłoszone zostaną co najmniej 3 reprezentacje. 

Reprezentacja danego koła TPD może liczyć do 15 uczniów + 2 opiekunów koła. 

 

Konkurencje turniejowe:  

 

1. Przedstawić jak koło Przyjaciół Dzieci działające przy waszej szkole realizuje  idee 

Janusza Korczaka.(technika dowolna np. prezentacja multimedialna, plakat. czas 

prezentacji do 3 min.). 

2. Quiz o znajomości życiorysu idei Janusza Korczaka, startują 3 osoby z każdej reprezentacji 

i odpowiadają wspólnie na 3 pytania. 

3. Piosenka o tematyce dziecięcej  (słowa własne, na tle znanej melodii lub własnej melodii, 

proszę o przyniesienie ze sobą  o ile  jest potrzebny podkładu muzycznego na pendrivie i 

płycie czas do 4 min.) 

4. Rozsypanaka-  znane myśli  Korczaka. ( drużyny jak najszybciej układają rozsypane 

elementy) 

5. Wykonać podczas turnieju  i przedstawić pracę plastyczną - plakat związana z obchodami 

Roku Korczakowskiego w TPD. 2 osoby, czas 90 min. technika i format 100x70 cm- 

brystol. 

6. Wykonać podczas turnieju pamiątkę nawiązującą do turnieju „Śladami Janusza Korczaka” 

(pamiątkę  może wykonać 2-3 osobowa reprezentacja z materiałów i elementów  wcześniej 

przygotowanych) zaprezentować jury, czas 90 min. technika i format dowolny. 

 

Mile widziane będą elementy dekoracyjne, maski, stroje związane z  Rokiem Korczakowskim oraz 

doping. Każda reprezentacja może zaprosić dodatkowo jako kibiców czy gości do 10 osób. Jury ocenią 

konkurencje indywidualnie od 0-5 pkt., z wyjątkiem quizów gdzie za każde pytanie reprezentacja 

otrzymuje od 0-3 pkt. Ponadto jury może przyznać zbiorowo dodatkowo od 1-5 pkt. za szczególne 

zaangażowanie zespołu, elementy dekoracyjne itp. 

 



Głównym wyróżnieniem za I, II i III miejsce jest puchar. Zwycięskie zespoły otrzymają również 

dyplomy, nagrody oraz punkty w konkursie na najaktywniejsze koło TPD w roku szkolnym 2011/2012,   

w zależności od zajętego miejsca od 5-10 pkt. 

Zagadnienia do turnieju zostaną przesłane wkrótce drogą mailową, oraz umieszczone  na naszej 

stronie internetowej. 

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ W NIE PRZEKRACZALNYM TERMINIE 

DO 11 CZERWCA 2012r.!!! 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać codziennie w godz.8.00 – 16.00 w Oddziale Miejskim TPD   

Al. Orła Białego 2, tel. 724-51-09,  tpd.legnica@wp.pl ,  www.tpd.legnica.pl, 

. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju! 
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