Regulamin konkursów
z języka angielskiego i języka niemieckiego

I. Informacje ogólne.
1. Konkursy trwają do 10.01.2022 r.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
3. Celem konkursów jest motywowanie uczniów do nauki języków obcych.
4. Organizatorami konkursów są nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego w SP 2 Czaniec
5. Regulamin konkursów zostanie opublikowany na stronie Szkoły oraz przesłany pocztą elektroniczną do
wszystkich uczniów i ich rodziców.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian organizacyjnych takich jak: przerwanie, zmiana terminu
lub przedłużenie konkursu, jeśli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności.
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzję podejmują Organizatorzy.

II. Cel konkursu.
Celem konkursu jest podnoszenie poziomu wiedzy dotyczącej krajów anglo – i niemieckojęzycznych,
poszerzenie znajomości słownictwa, poprawnego pisania oraz motywowanie uczniów do nauki języków
poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji przeznaczonych do nauki języka obcego.

III. Zasady i przebieg konkursów.
KONKURSY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Prace językowo – plastyczne należy oddać swojemu nauczycielowi języka angielskiego do 10.01.2022 r.
Uczniowie klas 1-3
MY PICTURE DICTIONARY- MÓJ SŁOWNIK OBRAZKOWY
Wykonaj swój własny słownik obrazkowy dowolną techniką na jeden z poniższych tematów:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

House – Dom
Clothes – Ubrania
Food – Jedzenie
Animals – Zwierzęta
Face – Twarz
School supplies- Przybory szkolne
Toys –Zabawi

Słownik powinien zawierać :
1. Stronę tytułową z wybranym tematem, imię i nazwisko, klasę,
2. Nie mniej niż 10 słówek z wybranego tematu,
3. Każde słówko powinno być przedstawione za pomocą obrazka i podpisane w języku angielskim.

Uczniowie klas 4-8
Klasa 4
Wykonaj dowolną techniką słownik obrazkowy minimum 10 wyrazów lub zwrotów poznanych w tym roku
Klasa 5
Zobrazuj dowolną techniką 10 zwrotów, zdań, np. There isn't any pasta in the fridge.
Klasa 6
Zobrazuj dowolną techniką 10 zwrotów, zdań, np. Make bed, load the washing machine.
Klasy 7,8
Zobrazuj dowolną techniką przynajmniej 3 czasy gramatyczne.

KONKURSY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO:
Uczniowie klas 7-8

Mein Wörterbuch - MÓJ SŁOWNIK OBRAZKOWY
Wykonaj swój własny słownik obrazkowy dowolną techniką na jeden z poniższych tematów:

1.HOBBY/FREIZEIT
2.MEINE SCHULE
3.ESSEN
4.FREUNDE
5.MEINE SCHULSACHEN

Słownik powinien zawierać :
1. Stronę tytułową z wybranym tematem, imię i nazwisko, klasę,
2. Minimum 10 słówek z wybranego tematu,
3. Każde słówko powinno być zapisane w języku niemieckim oraz przedstawione za pomocą obrazka.

V. Harmonogram konkursów:
1. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 10.01.2022r. do wskazanych w regulaminie nauczycieli
języków obcych. Prace będą oceniane przez jurorów.
2. Uczestnicy konkursów otrzymają stosowny wpis z zachowania za udział oraz pamiątkowy dyplom.
Konkursy oficjalnie zostaną podsumowane, a wyniki ogłoszone na apelu na zakończenie pierwszego
półrocza.

Organizatorzy: nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego SP 2 Czaniec

