Zapraszamy do udziału w konkursie sprawdzającym wiedzę z języka angielskiego. Konkurs
przeznaczony jest dla uczniów uczących się w szkołach podstawowych w klasach I-III i chcących
wykazać się zdobytymi umiejętnościami.
Zapraszamy do wspólnej zabawy!

REGULAMIN PRZEDMIOTOWEGO KONKURSU
JĘZYKA ANGIELSKIEGO UCZNIÓW KLAS I - III
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
POWIATU MILICKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
I CEL KONKURSU:
 Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów klas młodszych nauką języka angielskiego oraz
zachęcenie do rozwijania swoich umiejętności językowych i poszerzania zasobów wiedzy,
 Część konkursowa ma na celu badanie umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanego
zasobu słownictwa,
 Zadaniem konkursu jest również oswojenie uczniów z formą konkursów językowych, a także
podniesienie samooceny uczniów.
II ADRESACI KONKURSU:
 Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych powiatu milickiego,
każda szkoła może zgłosić 1 drużynę składającą się z dwóch uczniów.
III ZGŁOSZENIA I WARUNKI KONKURSU
1. Konkurs odbędzie się 26 marca 2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Sułowie o
godzinie 9:00.
2. Udział w konkursie należy zadeklarować do dnia 16 marca 2018r, listownie lub drogą
mailową z dopiskiem „Konkurs języka angielskiego”. Adres e-mail: spsulow@poczta.onet.pl
3. Zadania konkursowe sprawdzają wiedzę z zakresu słownictwa i gramatyki i są zgodne z nową
podstawą programową języka angielskiego dla klas I-III szkoły podstawowej.
4. W skład zadań konkursowych wchodzą:


Przedstawienie członków każdej drużyny w języku angielskim (5 – 8 zdań na każdego
ucznia – imię, wiek, miejsce zamieszkania, zainteresowania, upodobania itp.). W tym
zadaniu oceniana będzie poprawność wypowiedzi.



Prezentacja plakatu wykonanego przed konkursem. Plakat uczniów będzie dotyczył
prezentacji, wylosowanego na poprzednim konkursie, kraju anglojęzycznego (szkołę,
która po raz pierwszy bierze udział w konkursie proszę o kontakt z naszą placówką).
Praca może być wykonana dowolną techniką.



Przyporządkowanie nazw do obrazków z zakresu wylosowanej kategorii.



Rozwiązywanie krzyżówki w języku angielskim. Każda drużyna losuje numer pytania,
a odpowiedź na nie wpisuje do krzyżówki.



Wyszukiwanie angielskich nazw podanych przedmiotów w diagramach literowych. W
diagramie można znaleźć 10 wyrazów.



Układanie 4 zdań z podanych wyrazów.



Rozwiązywanie testu składającego się z zadań otwartych i zamkniętych.

5. Zadania oceniane będą przez komisję, w skład której wchodzą organizatorzy oraz nauczyciele
języka angielskiego zgłoszonych szkół.
6. Nagradzane będą trzy pierwsze miejsca.

