
IV GMINNY  KONKURS  

JĘZYKOWO- PLASTYCZNY 

DLA KLAS 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

,,Let`s paint in English” 
 

 

 

CEL KONKURSU 

 

          W edukacji wczesnoszkolnej oraz w nauczaniu języka obcego dzieci, 

istotną rolę odgrywa element zabawowy. Nauczyciel wykorzystuje 

wszystkie rodzaje aktywności jaką przejawiają dzieci. Nauczanie odbywa 

się poprzez ruch, zabawę, śpiewanie piosenek jak również wykorzystanie 

elementów edukacji plastycznej. W związku z uczestnictwem szkół naszej 

gminy w projekcie unijnym EURONET 50/50  celem tegorocznego 

konkursu jest nie tylko rozbudzenie wśród dzieci zainteresowania 

językiem angielskim oraz rozbudzenie ich inwencji twórczej lecz także 

zwiększenie ich świadomości ekologicznej i kształtowanie właściwych 

zachowań oraz postaw pro ekologicznych. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Organizatorem konkursu ,,Let`s paint in English”  są nauczyciele języka 

angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Mesznej. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1-3 

szkół podstawowych.  

2.  Każda szkoła może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac 

wykonanych przez uczniów. Osoby biorące udział w konkursie wysyłają 

prace na podany adres szkoły.  

3. Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być opisana 

          w następujący sposób: 

 imię i nazwisko ucznia, 

 klasa, 

 adres szkoły, 

 imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, 

 dane kontaktowe nauczyciela, 



 pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.  

 

4. Praca, która nie zawiera odpowiedniego opisu nie będzie brała udziału                               

w konkursie. 

5. Prace nadesłane na konkurs są własnością organizatorów konkursu. 

Uczestnicy konkursu zgłaszając swoje prace, wyrażają zgodę na udział                       

w konkursie i akceptują powyższy regulamin. 

6. Prace konkursowe będą oceniane przez nauczycieli Zespołu Szkolno-  

Przedszkolnego w Mesznej. 

7. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę ich zgodność z regulaminem i 

tematem, pomysłowość, oryginalność oraz estetykę. 

8. Wszelkie informacje związane z konkursem w tym również wyniki 

podane będą na stronie internetowej szkoły. 

9. Termin nadsyłania prac upływa 30.04.2015 r. 

10. Prace należy nadsyłać na adres szkoły lub zostawiać osobiście                                     

w sekretariacie szkoły: 

 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mesznej 

ul. Szkolna 1 

43-360 Bystra 

Telefon: 0338171213 

Adres: www.zspmeszna.pl 

E-mail szkoły:sekretariat@zspmeszna.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZADANIE KONKURSOWE 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji do jedngo   

z podanych haseł o tematyce ekologicznej  wraz z umieszczeniem go na pracy.  

 

Format oraz technika wykonania prac jest dowolna. 

 

 

1. BE GREEN – SORT YOUR BIN!! 

 

2. 3 R – REDUCE, REUSE, RECYCLE!! 

 

 

 


