
“Kto czyta, ten żyje wielokrotnie...”, bo …

Do książki! Gotowi? Start! Rusza Zagadkowy maraton czytelniczy! 

Cele:
Zagadkowy maraton czytelniczy ma na celu propagowanie czytania jako wartościowego treningu 
nie tylko dla szarych komórek, zachęcenie dorosłych do głośnego czytania dzieciom i kształtowanie 
w nich postawy czytelnika.

Przebieg i uczestnicy : 
Zagadkowy maraton czytelniczy skierowany jest do zarówno do dzieci – uczestników zmagań, 
jak i wszystkich dorosłych, którzy pragną  motywować najmłodszych do sięgania po książkę i są 
gotowi zaangażować się w ich przygotowania do konkursu. 
Inicjatywa składa się z kilku etapów, z których każdy poświęcony będzie twórczości innego autora.

Etap I: 4 listopada – 16 grudnia 
a) termin zgłoszenia reprezentantów  – 11 grudnia 
b) finisz – 16 grudnia 
c) trasa: Grzegorz Kasdepke:

- “Detektyw Pozytywka”
- “Bon czy ton – savouir vivre dla dzieci”
- wybrane mity z książki „Zeus & spółka. Mity dla dzieci”: “ Początki bywają trudne”, 
“Puszka Pandory”, “ Po nitce...do wyjścia”. 

d) kategoria wiekowa: kl. II-IV 

Etap II: 17 grudnia – 28 stycznia 
a) termin zgłaszania reprezentantów – 23 stycznia
b) finisz – 28 stycznia 
c) trasa: Agnieszka Frączek: “Byk jak byk” 

“Kanapka i innych wierszy kapka” 
“Banialuki do zabawy i nauki”  
“Gdy przy słowie jest przysłowie”

d) kategoria wiekowa: kl. I - IV

Etap III: 29 stycznia – 11 marca 
a) termin zgłaszania reprezentantów: 6 marca
b) finisz – 11 marca 
c) trasa: Adam Wajrak: wybrane fragmenty książek

“Kuna za kaloryferem”  
“Przewodnik prawdziwych tropicieli: Lato”
“Przewodnik prawdziwych tropicieli: Wiosna” 
d) kategoria wiekowa: kl. III - VI

Etap IV: 12 marca – 24 kwietnia 
a) terrmin zgłaszania reprezentantów: 17 kwietnia
b) finisz: 24 kwietnia 
c) trasa: Janina Krzyżewska “Zosia na Kurpiach”
              Stanisław Kałucki “Kurpianeczka”
               Maria Kownacka “O bursztynowym złocie”
               Zdzisław Nowak “Jak diabeł Boruta zakochał się w  karczmarzowej córce”- legendy 



wybrane
d) kategoria wiekowa: kl.I – IV.                                                                                              

Założenia szczególne:

Uczestnicy w ciągu 42 (jak przystało na maratończyków) dni nieustannie wprawiają w ruch swoje 
szare komórki i zapoznają się z podanymi przez organizatorów utworami.
Przez co najmniej miesiąc trenerzy (rodzice, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie, starsze 
rodzeństwo) dbają o formę swoich zawodników: wspólnie z nimi i pozostałymi członkami klubu 
ćwiczą, zapewniają ich szarym komórkom bogatą w inspiracje i wyzwania dietę, przeprowadzają 
testy kondycyjne i zagrzewają ich do walki. 
Kilka dni przed finiszem, placówki przeprowadzają wewnętrzne eliminacje, wyłaniające jednego 
zawodnika, który wykaże się najlepszą kondycją. Zwycięzcy biegów eliminacyjnych reprezentują 
barwy swojego klubu podczas Finiszu. Każdemu z uczestników jest przydzielony numer startowy. 
Zawodnicy prześcigają się w odpowiadaniu na pytania w formie zagadek i łamigłówek.
Zmagania uczestników ocenia komisja sędziowska powołana przez organizatora. 
Zawodnicy, którzy wezmą udział w czterech biegach finiszowych i uroczystej Ostatniej prostej, 
otrzymają tytuł zdobywcy Korony Maratonu Czytelniczego.
Uczestników biegów finiszowych obowiązuje strój sportowy. 
Organizator przewiduje trzy miejsca na podium w każdym z etapów maratonu. 
Zwycięzcy poszczególnych finiszów zostaną zaproszeni na Ostatnią prostą w maju 2014. 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w regulaminie. 

Organizatorzy i sponsorzy:

Kultownia OCK i filia nr 6 MBP w Wojciechowicach.
Sponsorem trofeów dla zwycięzców Zagadkowego Maratonu Czytelniczego jest Stora Enso. 

 

...”umiejętność czytania to największy cud naszej  
cywilizacji”.


