REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
"PICTURE DICTIONARY"
dla klas V-VII
Cele:
1. Zainteresowanie uczniów nauką języka angielskiego oraz zachęcenie do rozwijania
swoich umiejętności językowych i poszerzania zasobów wiedzy.
2.

Propagowanie twórczości plastycznej i językowej uczniów.

3.

Poszerzanie słownictwa z języka angielskiego.

4. Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych
umiejętności.
5.

Rozwijanie motywacji i pasji do nauki języka angielskiego;

Regulamin konkursu:
1. Konkurs polega na wykonaniu słownika obrazkowego zgodnie z podanymi w regulaminie
zasadami. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VII.
2. Każdy z uczestników może wykonać jedną pracę, nie dopuszcza się prac zbiorowych.
3. Format: A4.
4. Technika plastyczna: DOWOLNA (np. rysunek kolorowy, rysunek graficzny, rysunek
wykonany techniką komputerową, fotografia, graffiti i inne techniki plastyczne), każda
ilustracja ma być opatrzona nazwą angielską i jej polskim odpowiednikiem.
5. Słownik musi mieć stronę tytułową, a poszczególne kartki muszą być odpowiednio
spięte (bindowane, kartki włożone w koszulki z obu stron i całość wpięta do skoroszytu,
albo jakieś inne ciekawe pomysły).
6. Na stronie tytułowej należy umieścić tytuł wybranego tematu, jak również imię i
nazwisko autora oraz klasę. Kolejna strona powinien to być spis słówek
uporządkowanych alfabetycznie wraz numeracją stron.
7. Słownik musi zawierać minimum 30 uporządkowanych alfabetycznie i
ponumerowanych słówek z danego tematu, nie ma ograniczenia maksimum słów. Jeżeli
zdecydujecie się na wybór dwóch tematów liczbę słówek liczymy podwójnie. Każde
słówko zapisujecie w języku angielskim, następnie jego tłumaczenie w języku polskim.
Na koniec ozdabiacie je odpowiednim obrazkiem. Jeżeli z danego tematu mamy kilka
działów słówka należy podzielić działami, np. jeżeli wybieramy temat "człowiek" to w
pierwszym dziale słownictwo związane z danymi osobowymi, w drugim wygląd
zewnętrzny, w trzecim cechy charakteru itd. Na jednej stronie może się znaleźć nie
więcej niż 2 słówka.
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8. Jury przy ocenie pracy będzie brało pod uwagę poprawność językowa, zgodność z
tematem, walory artystyczne, ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu, estetykę i efekt
wizualny, zgodność z regulaminem i tematem konkursu.
9. Termin: do 12 października 2017r.
10. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
11. Po zakończeniu konkursu prace nie będą zwracane. Wszystkie prace biorące udział w
konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.
12. Prace przekazane po terminie nie będą brane pod uwagę.
13. Proponowane tematy do wyboru są zgodne z nową podstawą programową.
Tematy do wyboru:
1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy
osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);
2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie
domu, prace domowe);
3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się,
przybory szkolne, życie szkoły);
4) praca (np. popularne zawody, miejsce pracy);
5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego,
określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, urodziny, święta);
6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne);
7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie,
środki płatnicze, korzystanie z usług);
8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja
w terenie, hotel, wycieczki);
9) kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje);
10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, uprawianie
sportu);
11) zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);
12) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz).

Organizator:
Za organizację konkursu odpowiada nauczyciel języka angielskiego Ewelina Gargula
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