
 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Uczniowie klas 1 – 3 ! 

Serdecznie zapraszamy do realizacji trzeciego etapu 

projektu edukacyjnego „Matematyka w bajkach ukryta”.  

 

 Trzeci etap projektu będzie miał charakter konkursu. 

Tym razem zapraszamy Cię do napisania 

MATEMATYCZNEJ BAJKI. 

 

Zapoznaj się z poniższym regulaminem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regulamin konkursu „Bajki, bajeczki, a w nich 

ukryte matematyczne treści” 

 
Obrazek ze strony https://pixabay.com/pl/ 

 

 

Adresaci konkursu: uczniowie klas 1 -3; 

Czas realizacji zadania konkursowego: od 1 marca do 25 marca 2022 r. 

Cele konkursu 

- Rozbudzenie zainteresowań matematycznych u dzieci. 

- Poszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych. 

- Ukazanie korelacji matematyki z innymi dziedzinami. 

- Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi; 

- Rozwijanie kreatywności, wzmacnianie wiary we własne możliwości, 

doskonalenie zdolności poznawczych. 



Zasady i warunki konkursu: 

1. Napisz MATEMATYCZNĄ BAJKĘ. Możesz zaproponować wersje 

bajki, którą dobrze znasz, albo możesz być autorem zupełnie nowej bajki.  

2. Treść MATEMATYCZNEJ BAJKI zapisz w dwóch wersjach: papierowej 

na kartce A4 i w wersji komputerowej na pendrive. 

3. W treść bajki wpleć zadania matematyczne. 

4. Dodatkowo zilustruj treść napisanej przez siebie bajki w formie:  

ilustracji, książeczki, gry planszowej, lapbooka z wykorzystaniem 

różnorodnych materiałów. 

5. Prace konkursowe mogą zostać wykonane przy wsparciu osób bliskich. 

6. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie danymi (drukowanymi 

literami): imię i nazwisko autora pracy, klasa;  

7. Prace należy złożyć w wyznaczonym terminie u nauczycieli 

prowadzących projekt „Matematyka w bajkach ukryta” – u pani Moniki i 

pani Renaty; 

Wyniki konkursu i nagrody: 

1. Termin składania prac upływa 25 marca 2022 roku. 

2. Komisja powołana przez organizatorki wyłoni spośród przekazanych prac 

laureatów konkursu do dnia 31 marca 2022 roku. 

3. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria:  

zgodność z tematem konkursu, trafność przekazu, oryginalność, 

pomysłowość, walory artystyczne oraz techniczną jakość pracy. 

4. Wyniki konkursu zostaną umieszczenie na tablicy w szkole oraz na 

stronie internetowej. 

5. Dla laureatów zostaną przydzielone dyplomy i nagrody rzeczowe. Ich 

wręczenie nastąpi podczas podsumowania projektu „Matematyka w 

bajkach ukryta” w maju 2022 r. 

6. Bajka uczestnika konkursu, który zajmie pierwsze miejsc zostanie  

wykorzystana w IV etapie projektu „Matematyka w bajkach ukryta”. Jej 

treść będzie stanowiła scenariusz animacji poklatkowej. 

7. Prace plastyczne po zakończeniu projektu „Matematyka w bajkach 

ukryta” w formie papierowej zostaną zwrócone autorom. 

 

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia ! 

Pani Monika i pani Renata 


