„My first English dictionary”
–

I edycja Międzyszkolnego

Konkursu Plastyczno-Angielskiego
dla kl. III

1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu w Koszalinie
przy ul. Podgórnej 4
2. Termin: 17 kwietnia – 27 kwietnia 2018 r.- dostarczenie prac konkursowych.
3. Cele konkursu:






zapoznanie uczniów z pracą ze słownikiem;
rozwijanie umiejętności plastycznych;
wzbudzanie zainteresowania językiem angielskim;
poszerzanie ogólnego zakresu słownictwa w języku angielskim;
rozwijanie fantazji i wyobraźni uczniów.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie słownika obrazkowego w języku angielskim o
tematyce zdrowotnej pt. "Eat healthy and be healthy" (jedz zdrowo, bądź zdrowy). W
słowniku powinna znaleźć się forma pisana słów wybranych przez ucznia oraz ich
wizualizacja dowolną techniką i w dowolnej formie (książeczka, plakat, itp.). Wyrazy
powinny być ułożone w kolejności alfabetycznej.
4. Regulamin:
a) w konkursie mogą brać uczniowie klas III szkół podstawowych;
b) prace muszą być samodzielne,
c) każda szkoła dokonuje wstępnej weryfikacji i może dostarczyć maksymalnie 4 najlepsze
prace;

d) słowniki wykonane przez uczniów powinny zawierać 20 dowolnie wybranych wyrazów
rozpoczynających się na różne litery alfabetu;
f) wyrazy w słowniku mogą być napisane własnoręcznie lub wydrukowane, a obrazki
wykonane dowolna płaską techniką
g) na odwrocie pracy lub jej okładce powinny być umieszczone następujące dane: imię i
nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły;
h) dodatkowo należy uzupełnić metryczkę i dostarczyć ją wraz z pracami.
4. Postanowienia końcowe:
- w skład jury wchodzą nauczyciele: angliści, edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarze,
- jury podejmie decyzję o wynikach konkursu na podstawie oceny prac,
- ocena prac dokonywana jest pod kątem następujących kryteriów: zgodności z regulaminem
konkursu, walorów artystycznych, oryginalności prac,
- prace niespełniające warunków regulaminu nie będą brane pod uwagę,
- laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez jury większością głosów do 11.05. 2018 r.,
- o wynikach konkursu organizator powiadamia tylko laureatów drogą elektroniczną,
- laureaci konkursu dostaną pamiątkowe dyplomy i nagrody,
- organizator przekaże dyplomy i nagrody dla laureatów do sekretariatów szkół do 25.05
2018 r.
- udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie dla potrzeb
konkursowych danych osobowych autora pracy, o ile takie dane będą ujawniane w toku
konkursu i w związku z jego przebiegiem,
- organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac,
- prace konkursowe należy nadesłać lub składać w sekretariacie szkoły do 27.04. 2018 r. –
(po tym terminie prace nie będą oceniane), z dopiskiem (Konkurs „My first English
dictionary”) adres:
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu
ul. Podgórna 45
75 – 321 Koszalin
Odpowiedzialni: Katarzyna Fiebiger – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka
angielskiego, Anna Foriasz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mailowy: kasia 356@wp.pl, tel. 608-503-281

Załącznik do konkursu: My first English dictionary

METRYCZKA PRACY
IMIĘ I NAZWISKO
AUTORA

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO
NAUCZYCIELA-OPIEKUNA
PIECZĘĆ SZKOŁY

Oświadczam, że zostałem zapoznany z regulaminem i bez zastrzeżeń przyjmuję jego postanowienia.
Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu stanowi efekt samodzielnej pracy uczestnika konkursu.
Wyrażam zgodę na wielokrotne wykorzystywanie pracy i na przetwarzanie moich danych osobowych przez
organizatora na potrzeb konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

…………………………………………………………….
Podpis autora

……………………………………………………………..
Podpis rodzica lub prawnego opiekuna

