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KONKURS OJCZYZNY POLSZCZYZNY 2012/2013
Konkurs językowy dla uczniów szkół podstawowych
etap III – częśd ustna
W zwykłej pasiece, niczym w baśniowym skarbcu, pszczoły gromadzą prawdziwe
klejnoty – miody bursztynowe i złote, dary najpiękniejszych miesięcy w roku. To dla pszczół
w maju kwitnie rzepak, w czerwcu akacje oraz lipy. Lipiec gryką się bieli, sierpieo nawłocią
złoci, a wrzesieo od wrzosów fioletowieje. Czy życie pszczoły może ciekawid? Co niezwykłego
w pracy pszczelarza? Wyobraź sobie cudowny świat pszczół i ludzi, podziel się z nami
ciekawymi historiami. Niech twoja opowieśd będzie krzepiąca jak łyżka miodu. Wykorzystaj
występujące w temacie powiedzenie.

1.
Jak zwykle na śniadanie zjadłeś chleb z miodem. Aż tu nagle… Opowiedz historię, w której
wydarzyło się coś niecodziennego. Wykorzystaj powiedzenie „Gwarno jak w ulu”.

2.
Nagle, po wypiciu kwiatowego nektaru zmniejszyłeś się i… trafiłeś na kolorową łąkę.
Opowiedz, co wydarzyło się potem. Wykorzystaj powiedzenie: „Ty trutniu!”.

3.
Obudziłeś się w ulu pełnym pszczół. Szybko przekonujesz się, że jesteś jedną z nich…
Opowiedz, co ciekawego cię spotkało. Wykorzystaj powiedzenie „Zatruwają życie trutnie,
lecz bez trutni pszczółkom smutniej”.

4.
Od pewnego pszczelarza kupiłeś miód. Przy okazji poznałeś jego wspomnienia i historię
przysmaku. Podziel się tą opowieścią. Wykorzystaj powiedzenie „Kto ma pszczoły, ten ma świat
wesoły”.

5.
Pojechałeś na wieś i miałeś okazję zobaczyd pracę pszczelarza. Gdy wyjmowałeś z ula plaster
miodu, użądliła cię pszczoła. Opowiedz, co zaskakującego wydarzyło się potem. Wykorzystaj
powiedzenie: „Nie dokuczaj pszczole, bo żądłem ukole.”

6.
Siedzisz pod rozłożystą lipą i wsłuchujesz się w muzykę pszczelego roju… Po chwili czujesz, że
unosisz się w górę. Opowiedz, co było dalej. Wykorzystaj powiedzenie „Jakby kto w serce miód
wlewał”.
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7.
Spacerowałeś po bajecznym ogrodzie, przyglądałeś się kolorowym motylom, żukom,
podziwiałeś pracowite pszczoły. Nagle usłyszałeś, że owady mówią ludzkim głosem. Opowiedz, co
niezwykłego wydarzyło się potem. Wykorzystaj powiedzenie: „Pracowita pszczoła i z gorzkiego ziela
miód zbiera”.

8.
W dalekiej krainie mieszka pszczelarz, który jest zawsze zdrowy, wesoły. Opowiedz, jaka jest
jego recepta na szczęście. Wykorzystaj powiedzenie „Kraina mlekiem i miodem płynąca”.

9.
Wiosną w pasiece zaczyna się praca. Pszczoły wylatują na łąki i pola. Opowiedz ciekawą,
pszczelą przygodę. Wykorzystaj powiedzenie: „Wielkie to mozoły, nim miód zrobią pszczoły”.

10.
Zauważyłeś, że w pajęczą sied wpadła pszczoła. Postanowiłeś ją uwolnid. Okazało się, że
uratowałeś królową pszczół, która w niezwykły sposób ci się odwdzięcza. Opowiedz o niecodziennej
nagrodzie. Wykorzystaj powiedzenie „Na języku miód, a w sercu lód”.

11.
Pszczoły zapadają w sen zimowy. Wyobraź sobie, że potrafią śnid jak my. Opowiedz sen
jednej z pszczół. Wykorzystaj powiedzenie: „Krzepiące jak łyżka miodu”.

12.
Trafiłeś do sklepu z produktami pszczelimi. Sprzedawca poczęstował cię miodem
pochodzącym z krainy, której nazwę usłyszałeś pierwszy raz. Opowiedz, co wydarzyło się potem.
Wykorzystaj powiedzenie: „Kto ma pszczoły, ten ma miód , kto ma ziemię, ten ma trud”.
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Kryteria oceniania wypowiedzi ustnej (0-10)
I. TREŚĆ (0-5):
1. historia – czy jest ciągiem zdarzeo?
2. dynamicznośd – czy jest żywa, nierozwlekła?
3. przejrzystośd – czy jest jasna, klarowna dla słuchaczy?
4. ciekawośd – czy jest niebanalna, przyciąga słuchaczy?
5. morał, puenta, suspens – czy zawiera (wypowiedziane lub domyślne) pouczenie?
II. WYKONANIE (0-5):
1. kontakt – czy opowiadacz przyciąga „twarzą w twarz”?
2. identyfikacja – czy jest autentyczny, bliski „historii”?
3. rozbudzanie – czy porusza umysł, wyobraźnię lub uczucia?
4. mowa ciała – czy odpowiednio używa ruchów, gestów, mimiki?
5. dykcja – czy mówi wyraźnie i odpowiednio głośno?

RAZEM: 10 punktów
Uwagi:
1. Uczniowie opowiadają na jeden z wylosowanych tematów.
2. Wypowiedź trwa 3 - 4 minuty. Czas na przygotowanie się – 45 minut.
3. Uczniowie podczas opowiadania nie korzystają z notatek.
4. Mówienie nie na temat lub rażące błędy językowe dyskwalifikują wypowiedź i przyznaje się zero punktów.

