
               MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 

                  „KRAJE ANGLOJĘZYCZNE W 3D” 

 

 

 

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli. Przez ogłoszenie 

powyższego konkursu chcemy zachęcić uczniów klas 0 – IV i V – VII do nauki języka 

angielskiego poprzez stworzenie makiety znanej budowli kraju anglojęzycznego oraz do 

rozwijania wyobraźni i twórczego działania. 

 

REGULAMIN MIĘDZSZKOLNEGO KONKURSU „KRAJE 

ANGLOJĘZYCZNE W 3D” 

 

1. Cele konkursu:                                                               
- pogłębienie wiedzy o krajach anglojęzycznych, 

- poszerzenie znajomości języka angielskiego, 

- rozwijanie zdolności plastycznych, 

- pobudzenie kreatywności i pomysłowości uczniów, 

- kształtowanie  postawy otwartości wobec innych krajów. 

 

2. Organizatorem konkursu są nauczyciele z Zespołu Szkół w Raniżowie. 

 

3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych. 

 

4. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace z każdej kategorii. 

 

5. Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach: 

 

- przedszkole (klasy „0”) 

- klasy I – IV 

- klasy V – VII. 

 



6. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie makiety budynku. Makiety można 

wykonać dowolną techniką. Maksymalny wymiar makiety to 1.5m wys. x 1m szer. x 

1m dł. 

Jurorzy będą brali pod uwagę pomysłowość, staranność i estetykę wykonania, 

kreatywność i efekt końcowy pracy.  

Makietę należy podpisać ( co to jest, gdzie się znajduję, nie opisujemy historii budynku). 

7. Przy każdej pracy należy umieścić metryczkę (szkoła, imię, nazwisko, klasa, opiekun 

lub wychowawca). 

8. Prace zgłoszone do konkursu należy składać do 21 maja 2018r.   w budynku Zespołu 

Szkół w Raniżowie, ul. Grunwaldzka 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 

2018r. O rozdaniu nagród organizatorzy konkursu poinformują w odrębnym terminie. 

9. Uczestnicy zgłaszający swoje prace wyrażają zgodę na udział w konkursie oraz 

publikacje zdjęć na stronie na stronie internetowej organizatora i akceptują powyższy 

regulamin. 

10. Organizatorzy konkursu proszą o dostarczenie wraz z pracami listy zbiorowej 

uczestników i prac konkursowych. 

11. Odbiór prac będzie możliwy po rozstrzygnięciu konkursu - tj. nie wcześniej niż 31 maja 

2018r. 

12. Osoby do kontaktu: Agata Kowalska, Katarzyna Kołodziej, Agata Wilczyńska. 

 

 


