
Regulamin
 Konkursu Wiedzy o Tematyce Górnego Śląska 

organizowanego w ramach obchodów Dni Regionu 
„MY SZKOLNIOKI, MY ŚLONZOKI”

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach
dla uczniów klas 5-6  pod patronatem Burmistrza Miasta Lędziny

Cele Konkursu:

- kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej jako postawy zaangażowania się 
  w życie wspólnoty lokalnej;
- ukazanie rangi kształcenia i wychowania regionalnego;
- rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z regionem i gwarą;
- kształtowanie właściwych postaw wobec różnorodności, bogactwa i piękna Śląska
- zapoznanie z zabytkami powiatu bieruńsko – lędzińskiego 

Organizacja i termin konkursu:

1. Organizator: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki 
w Lędzinach, ul. Paderewskiego 5.

2. Uczestnicy konkursu: dwie 2 - osobowe drużyny z klas 5-6 (po dwie drużyny ze szkoły).
3. Termin: 15.12.2022 godzina 10.00.

Przebieg konkursu:

1. Konkurs będzie się składał z zabaw edukacyjnych, w których nie tylko będzie trzeba wykazać
się wiedzą ze znajomości tradycji, gwary, muzyki, zabytków i postaci Górnego Śląska, ale 
również refleksem, spostrzegawczością i umiejętnością logicznego myślenia. 

Zaplanowane konkurencje to m.in. puzzle, krzyżówka, wykreślanka, zagadki związane z gwarą, slajdy 
z zabytkami, znanymi budynkami naszego powiatu i najważniejszymi ze Śląska, oraz herby powiatu.  
Prezentacja ze znanymi postaciami powiatu: burmistrzowie, wójtowie, zabawy typu dopasuj do.., 
znane pieśni m.in. związane z tradycją górniczą.

2. Uczniowie tworzący drużynę mają prawo wspólnego ustalania treści odpowiedzi na pytania.  
3. Prawidłowość udzielanych przez drużyny odpowiedzi i wykonywanych zadań ocenia 

niezależna komisja konkursowa. 

Nagrody:

Za zajęcia I.II. III. miejsca przewiduje się nagrody.



Zakres materiału:

 Symbole województwa śląskiego i powiatu bieruńsko-lędzińskiego

 Gminy Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego (władze, herby)

 Znani ślązacy

 Tradycje, zwyczaje, obrzędy, gwara, piosenki

 Podstawowe zabytki, budowle i symbole Górnego Śląska

 Znane postaci powiatu bieruńsko-lędzińskiego

Zgłoszenia: 

Maksymalnie dwie dwuosobowe drużyny (4 uczniów) należy zgłosić do 28.11.2022r. wysyłając 
nazwiska uczestników na adres: spoi1@ledziny.pl lub dzwoniąc pod nr 32 216-73-63

Zapraszamy

Organizatorki konkursu: Ewa Szczepanek, Sylwia Antolak, Magdalena Achtelik-Arndt

mailto:spoi1@ledziny.pl

