
Regulamin konkursu ‘ENGLISH IN DAILY LIFE’

1.Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. E.J.
Jerzmanowskiego w Wieliczce.
2. Konkurs ma na celu:
- Promowanie wśród uczniów znajomości języka angielskiego oraz podnoszenie poziomu
umiejętności językowych
- Stworzenie możliwości sprawdzania się w rywalizacji z innymi uczniami
- Rozwijanie kreatywności i poszerzenie zakresu słownictwa
3. Konkurs został zorganizowany dla uczniów klas 5. i 6.
4. Informacje dotyczące zadania konkursowego:
- Konkurs polega na wykonaniu w kreatywny sposób pracy w formie plakatu na wybrany przez ucznia
temat: clothes, places in town, food lub classroom objects. Instrukcje do każdej możliwej do
wylosowania kategorii brzmią następująco:

Food

Wykonaj dowolną techniką stół. Umieść na nim jak najwięcej posiłków i podpisz każdy z nich po
angielsku.

• Plakat musi być wykonany w formacie A4 lub A3. Poszczególne elementy plakatu można
narysować lub wykonać inną techniką np. wyciąć z gazety, wydrukować, zrobić zdjęcie itp.

• Wszystkie elementy plakatu powinny  być podpisane poprawnie po angielsku

• Plakat musi zawierać minimum 10 słówek

• Pod ocenę są brane: ilość słówek, poprawność pisowni, kreatywność i wkład ucznia w
wykonaną pracę

Clothes

Wykonaj dowolną techniką wnętrze szafy, w której na półkach oraz wieszakach umieścisz jak
najwięcej części garderoby i podpiszesz je po angielsku.

• Plakat musi być wykonany w formacie A4 lub A3. Poszczególne elementy plakatu można
narysować lub wykonać inną techniką np. wyciąć z gazety, wydrukować, zrobić zdjęcie itp.

• Wszystkie elementy plakatu powinny  być podpisane poprawnie po angielsku

• Plakat musi zawierać minimum 10 słówek

• Pod ocenę są brane: ilość słówek, poprawność pisowni, kreatywność i wkład ucznia w
wykonaną pracę



Places in town

Wykonaj dowolną techniką plan miasta i umieść na nim jak najwięcej obiektów, podpisz każdy z nich
po angielsku.

• Plakat musi być wykonany w formacie A4 lub A3. Poszczególne elementy plakatu można
narysować lub wykonać inną techniką np. wyciąć z gazety, wydrukować, zrobić zdjęcie itp.

• Wszystkie elementy plakatu powinny  być podpisane poprawnie po angielsku

• Plakat musi zawierać minimum 10 słówek

• Pod ocenę są brane: ilość słówek, poprawność pisowni, kreatywność i wkład ucznia w
wykonaną pracę

Classroom objects

Wykonaj dowolną techniką wnętrze sali lekcyjnej i umieść w niej jak najwięcej rzeczy, podpisz każdą
z nich po angielsku.

• Plakat musi być wykonany w formacie A4 lub A3. Poszczególne elementy plakatu można
narysować lub wykonać inną techniką np. wyciąć z gazety, wydrukować, zrobić zdjęcie itp.

• Wszystkie elementy plakatu powinny  być podpisane poprawnie po angielsku

• Plakat musi zawierać minimum 10 słówek

• Pod ocenę są brane: ilość słówek, poprawność pisowni, kreatywność i wkład ucznia w
wykonaną pracę

- każda praca musi być wykonana indywidualnie/samodzielnie, przez jednego ucznia.
5. Terminy:
- Gotowe prace, opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz klasą autora należy oddać do p. Doroty
Kulczyckiej do dnia  8 października 2021
- Ogłoszenie zwycięzców ( I, II, III miejsce) nastąpi w dniu  15.10.2021


