Gminny konkurs polonistyczny
„Wiosenne potyczki”
dla kl. I -III
W quizie występuje cztery zespoły, 6-cio osobowych (reprezentanci z kaŜdej
szkoły). Zespół Ŝabek, biedronek, ptaszków i motyli. Stanowisko kaŜdego zespołu
i zawodnicy oznaczeni są wyŜej wymienionym symbolem. Uczestnicy
za prawidłową odpowiedź otrzymują punkty przyznawane przez komisję.
Quiz obejmuje zadania z zakresu literatury, ortografii i gramatyki.
ZADANIE 1
Rozwiązywanie zagadek dotyczących znanych bajek. ( 0-1 pkt.).
ZESPÓŁ I
Miłość księcia i królestwo jej się naleŜało,
bo ogromne serce miała, chociaŜ stopkę małą.
(Kopciuszek)
ZESPÓŁ II
Mówił, Ŝe nikogo się nie boi, gdy zechce da radę wszystkim.
Teraz smutny w kącie stoi, bo wystraszył się maleńkiej myszki.
(Stefek Burczymucha)

ZESPÓŁ III
ChociaŜ kłopoty z wilkiem miała,
wyszła z opresji zdrowa i cała.
(Czerwony Kapturek)
ZESPÓŁ IV
Chłopiec z bajki znany, z drewna wystrugany.
Kiedy kłamał w głos strasznie rósł mu nos.
(Pinokio)

ZADANIE 2
Pudełko z niespodzianką
W czterech pudełkach znajdują
znajduj się z pytania z gramatyki. KaŜdy
Ŝdy zespół wybiera
sobie jedno pudełko. Głośno
Gło no odczytuje zdanie i odpowiada tak lub nie.
( 0-1 pkt.)
Zdania:
1. Na końcu
cu zdania oznajmuj
oznajmującego stawia się kropkę..

TAK NIE

2. Nazwy ulic piszemy wielką
wielk literą..

TAK NIE

3. Jedna sylaba moŜee zawiera
zawierać nawet trzy samogłoski.

TAK NIE

4. Wyrazy: trawa, nić,, łódź są rodzaju męskiego.

TAK NIE

ZADANIE 3
W tych wyrazach w miejsce kropek wpisz:
(0-10 pkt.)

b lub p
ba…ka
cza…ka

w lub f
marche…ka
agra…ka

d lub t
cha…ka
obia…

g lub k
śnie…
pą…

z lub s
gałą…ki
gło…

ZADANIE 4
Kwiatek z wyrazami
Na tablicy jako element dekoracyjny wiszą
wisz kwiatki wykonane z brystolu na
których napisane są wyrazy z trudnościami
trudno ciami ortograficznymi. Przedstawiciel
zespołu wybiera kwiatka i wspólnie z zespołem przy stoliku uzupełnia wyrazy.
(0-5 pkt.)

ZADANIE 5
Alfabet
UłóŜcie w kolejności
ci alfabetycznej wyrazy: kwiat, motyl, pierwiosnek, sło
słońce,
trawa, pszczoła, wiosna. (0-1
(0 pkt.)

ZABAWA RUCHOWA „ LATAJĄCE
LATAJ
MOTYLKI”
ZADANIE 6
Słoneczka – zagadki
W doniczkach są słoneczka brystolowe z wypisanymi na nich tekstami zagadek.
Przedstawiciel zespołu podchodzi do doniczki, wybiera słoneczko - zagadkę,
głośno
no odczytuje i wspólnie z zespołem podaje właściwą
wła
odpowiedź.
odpowied (0-1pkt.)

Zagadka 1
ChociaŜ to miesiąc długi,
to najkrócej się nazywa.
I co roku, tym się chlubi,
Ŝe zielenią świat okrywa.

(maj)
Zagadka 2
On pierwszy do nas
z ciepłych krajów wrócił
i nad polami piosenkęę zanucił.
(skowronek )

Zagadka 3
Spotykasz ją w lesie albo w parku,
albo w dowolnym zegarku.

(kukułka)

Zagadka 4
Zobaczysz je wiosną, gdy na wierzbach rosną.
Srebrne futra mają.
Jak się nazywają?
(bazie)

ZADANIE 7
Połącz strzałką kółka w pary. (0-4 pkt.)
Po trawie kicają
zające, a nad łąką
wschodzi słońce.

litery

Ma sa mi
my do la

K d m a
S g y w
C l r p

wyrazy

zdanie

słońce wiosna
deszcz chłopiec
zając uczeń

sylaby

ZADANIE 8
Błędne tytuły
W tytuły ksiąŜek wkradły się błędy. Powiedz poprawny tytuł. (0-1pkt.)
Tytuł 1
„Oto jest Basia”
Tytuł 2
„Jacek, Placek i Pankracek”
Tytuł 3
„Nie biegnij koziołku”
Tytuł 4
„Dzikie kaczątko”
ZADANIE 9
Części mowy
Wypisz z tekstu po 3 przykłady poznanych części mowy rzeczownik,
czasownik, przymiotnik. (0-9 pkt.)
TEKST:
Józek ma duŜy ogródek. Rosną w nim kolorowe kwiaty, róŜne warzywa
i drzewa owocowe. Chłopiec bardzo dba o swój piękny ogródek.
Systematycznie podlewa i plewi grządki.
RZECZOWNIK
………………..
………………..
………………..

CZASOWNIK
……………….
……………….
……………….

PRZYMIOTNIK
…………………
…………………
…………………

ZADANIE 10
Układanie puzzli
KaŜdy zespół otrzymuje ilustrację pociętą na kilka części. Po ułoŜeniu obrazka
podają tytuł utworu, którego on dotyczy. (0-2 pkt.)

ZADANIE 11
Czarodziejski kosz
KaŜdy zespół losuje z kosza jeden przedmiot. Ma za zadanie odpowiedzieć z
jakiej bajki pochodzi dany rekwizyt. (0-1pkt.)
Są to:
- plastelina
- pantofelek
- zapałki
- słoń
- jabłko
- ziarenko grochu
ZADANIE 12
Podaj po 2 przykłady wyrazów jednosylabowych, dwusylabowych
i trzysylabowych. (0-6 pkt.)
WYRAZY
JEDNOSYLABOWE
……………………….
……………………….

WYRAZY
DWUSYLABOWE
……………………..
……………………..

WYRAZY
TRZYSYLABOWE
…………………...
…………………...

ZADANIE 13
Uzupełnianie cytatów
Zespoły losują po 2 cytaty. (0-2 pkt.) – cytaty schowane w pudelkach – osach.
I zestaw
1. Pan kotek był chory i …(leŜał w łóŜeczku)
2. Nad rzeczką opodal krzaczka… (mieszkała Kaczka Dziwaczka)
II zestaw
1. śeby kózka nie skakała,…( to by nóŜki nie złamała)
2. A w trzecim siedzą same grubasy ,
siedzą i jedzą …(tłuste kiełbasy)
III zestaw
1.Tańcowały dwa Michały,
jeden duŜy…(drugi mały)
2. W Śpiewowicach, pięknym mieście,
na ulicy Wesolińskiej,
mieszka sobie słynny śpiewak
Pan …(Tralisław Tralaliński)

IV zestaw
1. Biega krzyczy pan Hilary:
Gdzie…(są moje okulary)
2. Murzynek Bambo w Afryce mieszka,
Czarną ma skórę…(ten nasz koleŜka)
ZADANIE 14
Wypisz wszystkie samogłoski. (0-1 pkt.)
ZADANIA DODATKOWE

ZADANIE 15
Podaj autora ksiąŜki: „Plastusiowy pamiętnik” (0-1 pkt.)
ZADANIE 16
Podaj 3 nazwy zwierząt, które zawierają literę „Ŝ”. (0-3 pkt.)

Przygotowała: Barbara Kuligowska
Agnieszka Parada

PUNKTACJA
Zespół

Zadanie
SZKOŁA
1. (0-1 pkt.)
2. (0-1 pkt.)
3. (0-10 pkt.)
4. (0-5 pkt.)
5. (0-1 pkt.)
6. (0-1 pkt.)
7. (0-4 pkt.)
8. (0-1 pkt.)
9. (0-9 pkt.)
10. (0-2 pkt.)
11. (0-1 pkt.)
12. (0-6 pkt.)

13. (0-2 pkt.)
14. (0-1 pkt.)
SUMA

PUNKTACJA ZADAŃ DODATKOWYCH
Zespół

Zadanie
SZKOŁA
15. (0-1 pkt.)
16. (0-3 pkt.)
SUMA

