
  

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  
 
 

 zorganizowanego z okazji 450. rocznicy Unii Lubelskiej 
 
I Organizator konkursu:  
Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie, 
nauczyciele - opiekunowie konkursu: Renata Seroka, Hanna Daruk. 
II Cele konkursu: 

 Uczczenie 450. rocznicy podpisania Unii Lubelskiej. 

 Budowanie tożsamości narodowej w oparciu o znajomość historii. 

 Popularyzowanie wśród uczniów wiedzy historycznej. 

 Wspieranie zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

 Rozpowszechnienie idei tworzenia lapbooków jako atrakcyjnej formy skutecznego segregowania i 
zapamiętywania informacji. 

III Forma konkursu i warunki uczestnictwa 

 Wykonanie lapbooka „UNIA LUBELSKA 1569”: zadaniem uczestnika/uczestników jest opracowanie i 
wykonanie „książeczki tematycznej” w formie lapbooka (szczegółowe informacje poniżej) na temat 
Unii Lubelskiej.  

 Złożony lapbook powinien mieć format A4.   

 Technika wykonania dowolna. 

 Wykonanie indywidualne lub grupowe. 

 Grupa nie może liczyć więcej niż 3 uczniów w edukacji wczesnoszkolnej i 2 uczniów w klasach IV-VIII. 
IV Kategorie konkursowe 

 Klasy II-III. 

 Klasy IV-V. 

 Klasy VI- VIII. 
We wszystkich kategoriach zostaną przyznane miejsca I-III. 
V Kryteria oceny  

 Dobór treści (czy są istotne i zrozumiałe), dobór i wykorzystanie materiałów. 

 Sposób przedstawienia informacji (czy jest pomysłowy, zaskakujący, ciekawy, logiczny, ułatwiający 
zapamiętanie). 

 Poprawność merytoryczna (wydarzenia związane z podpisaniem unii lubelskiej i towarzyszące temu 
inne wydarzenia, postacie, ciekawostki). 

 Wkład pracy, estetyka wykonania. 
VI Warunki uczestnictwa 

 Każda klasa przygotowuje minimum jeden lapbook, ilość lapbooków z poszczególnych klas może być 
większa. 

 Wychowawca zbiera gotowe prace i dostarcza do organizatorów najpóźniej do 30 kwietnia 2019 r.  

 Ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem dyplomów, nagród i wystawą „UNIA LUBELSKA 1569” 
odbędzie się do końca roku szkolnego 2018/2019. 

 Każda praca powinna być podpisana, a przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją 
Regulaminu. 

 

Unia Lubelska 1569 



VII Informacje dodatkowe:  

 

 Czym jest lapbook? 

 

 Lapbook to w wolnym tłumaczeniu „książka na kolana”.  

 Jest to „książka” a właściwie skoroszyt tematyczny w formie tekturowej teczki (jednej lub 

kilku, sklejonych), która otwiera się w różne strony, odsłaniając interaktywne elementy: 

książeczki, obrazki, kieszenie, koperty, harmonijki, itp. z różnymi informacjami na dany temat. 

Takie zbieranie i segregowanie informacji umożliwia syntezowanie wiedzy oraz jej szybkie i 

skuteczne przyswajanie.  

 Autorzy lapbooków, oprócz zdobywania wiedzy na dany temat, ćwiczą również inne 

umiejętności: kreatywność, organizację pracy, myślenie logiczne, łączenie faktów. 

Przykładowe lapbooki historyczne: 

                

         

 

Poniżej kilka (spośród wielu dostępnych w Internecie) pomocnych linków: 
 

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/akademia-oszczedzania-sko/robimy-lapbooka/ 

https://nauczona.pl/narzedziownia-rodzica-nauczyciela-lapbook/ 

https://www.gadzetomama.pl/jak-zrobic-lapbooka/ 

https://webowadbp.wixsite.com/lapbook/jak-zrobic 

https://kreatywnewrota.pl/lapbookowe-szalenstwo-dopadlo-i-nas/ 

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/akademia-oszczedzania-sko/robimy-lapbooka/
https://nauczona.pl/narzedziownia-rodzica-nauczyciela-lapbook/
https://www.gadzetomama.pl/jak-zrobic-lapbooka/
https://webowadbp.wixsite.com/lapbook/jak-zrobic
https://kreatywnewrota.pl/lapbookowe-szalenstwo-dopadlo-i-nas/

