
 

Cele konkursu: 

 Rozwijanie zainteresowań językiem angielskim.  

 Propagowanie wśród dzieci znajomości słownictwa związanego ze świętami w języku angielskim.  

 Uwrażliwienie na kulturę i tradycję innych krajów. 

 Rozwinięcie kompetencji informatycznych.  

Zasady konkursu:  

KLASY I: 

Wykonaj plakat prezentujący Święta Bożego Narodzenia – oprócz grafiki (technika dowolna) plakat 

powinien zawierać podpisy świątecznych elementów w języku angielskim – minimum 3 na plakacie.  

KLASY II i III 

Wykonaj prezentację PowerPoint prezentująca słownictwo związane ze Świętami Bożego Narodzenia 

– slajd powinien zawierać obrazek (może być zdjęcie pracy plastycznej ucznia lub inna dowolna forma 

prezentacji słownictwa) i podpis w języku angielskim. Prezentacja powinna zawierać minimum 5 slajdów 

plus slajd z metryczką.  

WSZYTSKIE PRACE PROSZĘ PRZESŁAĆ NA ADRES: 
bmichalak@sp82.edu.pl i zatytułować KONKURS CHRISTMAS KL. I-III,  

prace powinny zawierać metryczkę: imię, nazwisko autora oraz klasa. 

TERMIN TRWANIA KONKURSU: 01.12.2020 – 14.12.2020 

Regulamin:  

 Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I – III. 

 Każdy uczestnik z klas I może być autorem jednego plakatu - jednego zdjęcia plakatu, (minimum 3 podpisane słowa – prace 

zawierające mniej słówek nie będą brane pod ocenę).  

 Każdy uczestnik z klas II i III może być autorem jednej prezentacji w programie PowerPoint, (minimum 5 slajdów – prace 

zawierające mniej slajdów nie będą brane pod ocenę). 

 Pracę należy przesyłać na adres: bmichalak@sp82.edu.pl – tytuł maila: KONKURS CHRISTMAS KL. I-III z uwzględnieniem 

metryczki w treści maila: imię nazwisko autora, klasa – prace przesłane na inny adres mailowy lub bez wymaganej metryczki 

nie będą brane pod ocenę. 

 Termin dostarczenia prac 14.12.2020 – (prace nadesłane po wyznaczonym dniu nie będą brane pod ocenę).  

 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.  

 Zgłaszając pracę wyrażają Państwo zgodę na publikację zwycięskich prac na stronie internetowej szkoły.  

 Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną przekazane przez wychowawcę z zachowaniem zasad reżimu 

sanitarnego.  

Rozstrzygnięcie konkursu 

 Prace zostaną ocenione przez komisję w składzie powołanym przez organizatora. 

 Decyzje komisji są ostateczne i nie ma od nich odwołania.  

 Rozstrzygniecie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 21.12.2020 

 Wyniki i zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły.  

  

 Zachęcamy do udziału 

 Barbara Michalak, Dorota Sommerfeld-Rokita. 
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