SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA UCZNIÓW KLAS III
Termin:

15 kwietnia 2021 rok

Uczestnicy:

uczniowie klas III

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu

Cele konkursu:
•

Propagowanie wiedzy i wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim oraz ważnym dla nauki
języka aspektem kulturoznawczym.

•

Poszerzanie zasobu słownictwa.

•

Zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji.

•

Zachęcanie uczniów do dalszej pracy w zakresie poznawania języka angielskiego.
Regulamin konkursu:

1.

Konkurs odbędzie się 15 kwietnia 2021r. od godz. 14.45 do 15.30 w Szkole Podstawowej nr 4
w Swarzędzu.

2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń klasy 3 Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie się do nauczyciela koordynującego konkurs w
szkole w terminie co najmniej cztery dni przed wyznaczoną datą Konkursu (do 11 kwietnia).
4. Nie ustala się limitu uczniów reprezentujących poszczególne zespoły klasowe.
5. Lista uczniów zgłoszonych do konkursu zostanie podana na tablicy ogłoszeń co najmniej dwa dni
przed terminem Konkursu (do 13 kwietnia).
6. Konkurs odbędzie się w formie pisemnego testu w języku angielskim – polecenia w języku polskim.
Zadania konkursu składają się z: testu sprawdzającego znajomość środków i funkcji językowych,
czytania ze zrozumieniem. Czas przeznaczony na napisanie testu wynosi 45 minut. Uczestnicy
powinni posiadać długopis niezmazywalny.
7. Zadania konkursowe będą dotyczyły podstawowych zakresów tematycznych :

liczby 1-100, kolory, zwierzęta, przybory szkolne, wyposażenie klasy, części ciała, części ubrania,
produkty żywnościowe i posiłki, członkowie rodziny, pomieszczenia w domu, wyposażenie domu,
dyscypliny sportowe, dni tygodnia, miesiące, pory roku, godziny zegarowe, pogoda, czynności
związane z ruchem ,

struktury gramatyczne (to be, have got, can, like, I like…(+ing) i grupy leksykalne zgodne z
podstawą programową. Na konkursie pojawią się również pytania kulturowe dotyczące
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
8. Prace uczniów oceni komisja konkursowa złożona z nauczycieli języka angielskiego Szkoły

Podstawowej nr 4 w Swarzędzu.
9. Lista z wynikami wszystkich uczestników Konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w
terminie do 7 dni od zakończenia Konkursu.
10. Informacja o osobach nagrodzonych umieszczona zostanie dodatkowo na stronie internetowej

Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu.

kontakt: iskierska.jolanta@czworka.edu.pl

organizator
mgr Jolanta Iskierska

