Karta konkursowa wakacyjnego konkursu „ Kreatywny czytelnik to ja”
Nazwa
zadania

1.Wszystkie
ślady prowadzą
do biblioteki

2. Kartka z
wakacji

Co trzeba zrobić

Twoje rozwiązanie zadania

Liczba
punktów
możliwych
do zdobycia

Przed biblioteką będzie zawieszony lub
zamocowany na ziemi brystol. Zadanie do
wykonania jest następujące: obrysuj tam
ślad swojej dłoni lub stopy, zapisz swoje
imię. Możesz to zrobić w trzech
bibliotekach w Rzeczniowie, Grabowcu,
Pasztowej Woli. Poproś bibliotekarza o
sprawdzenie wykonania zadania/ lub zrób
zdjęcie i zamieść na fb z oznaczeniem
konkurs „ Kreatywny czytelnik to ja”zadanie 1

5

Są wakacje. Podróżujesz. Twoim zadaniem
jest przesłanie na adres jednej z trzech
bibliotek pozdrowień z wakacji. Liczy się
kreatywność/ może być to wiersz/ fajny
cytat/ lub po prostu coś od serca.
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Liczba
przyznanych
punktów/
potwierdzenie
bibliotekarza

3.Co wiesz o
instytucjach w
swojej gminie

1. Podaj pełną nazwę instytucji kultury

8

w gminie Rzeczniów.
2. Czyje prace prezentowane były w
latach 2015-2017 w Galerii Jednej
Ściany w Gminnej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w
Rzeczniowie. Wymień dwie
prezentowane wystawy.
3. Podaj rok utworzenia biblioteki w
Rzeczniowie.
4. Podaj nazwę czerwcowego rajdu
rowerowego, którego organizatorem
jest corocznie biblioteka.

4. Moje
biblioteczne
wspomnienia.

Przedstaw krótkie wspomnienie z
wydarzenia , w którym uczestniczyłeś w
bibliotece np. spotkanie z pisarzem,
ciekawych warsztatach, konkursie itp…
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5. Nie bój się
katalogu

Na stronie każdej z bibliotek znajduje się
katalog biblioteki Wyszukaj
w katalogu on- line znajdź 5 książek z
jednej wybranej tematyki:
1. Rzeczniowa i Powiatu Lipskiego
2. mających w tytule słowo serce
3. mających w tytule słowo wakacje.
4. będących nowościami
wydawniczymi
( lista nowości). Nie umiesz tego
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zrobić sam/ a - przyjdź do biblioteki
po podpowiedź.

6. Odkrywamy
gminne i
powiatowe
osobliwości

Od 6 lipca 2017r. zamieścimy na stronie
biblioteki 6 fotografii ukazujących
osobliwe miejsca gminy Rzeczniów i
Powiatu Lipskiego.
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1. Należy podać co zdjęcie przedstawia i
gdzie obiekt się znajduje

2. Odpowiedzi trzeba zapisać na karcie
konkursowej

Odpowiedzi można zapisywać także na oddzielnych kartkach. Miłej zabawy!!!

Serdecznie zapraszamy!

