
    

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim ogłasza międzyszkolny 
konkurs językowo-plastyczny dla uczniów klas 4
Konstantynowie Łódzkim. 

Tematem konkursu jest: 

„Flaga Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Rosji lub Niemiec wykonana ciekawą  techniką 
plastyczną” 

 

Cele konkursu: 

- motywowanie uczniów klas 4-8 do nauki języków obcych 

- rozwijanie zainteresowań językiem obcym

- rozwijanie twórczości i kreatywności uczniów

 

Wymagania konkursowe: 

1. Zadaniem uczniów jest przygotowanie flagi jednego z krajów pośród wskazanych: Wielka 
Brytania, Stany Zjednoczone, Rosja lub Niemcy.

2. Technika i forma pracy jest dowolna 
3. Uczestnicy wykonują pracę indywi
4. Prace muszę być opisane tj. imię i nazwisko, klasa, szkoła i zawierać zgodę na publikację
5. Prace należy dostarczyć do nauczycieli języków obcych

 

Przebieg konkursu: 

1. Jury (nauczyciele języków obcych i plastyki) będzie oceniało 
kreatywność oraz zgodność z tematem)

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 09.03.2020r i zamieszczone na stronie szkoły. 
Zostanie również zorganizowana wystawa prac konkursowych.

3. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną w
obchodów Dnia Języków Obcych w S
 

Postanowienia końcowe: 

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w 
wyjątkowych przypadkach. 

 

 

 

    

1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim ogłasza międzyszkolny 
plastyczny dla uczniów klas 4-8 wszystkich szkół podstawowych w 

Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Rosji lub Niemiec wykonana ciekawą  techniką 

8 do nauki języków obcych  

rozwijanie zainteresowań językiem obcym 

rozwijanie twórczości i kreatywności uczniów 

Zadaniem uczniów jest przygotowanie flagi jednego z krajów pośród wskazanych: Wielka 
Brytania, Stany Zjednoczone, Rosja lub Niemcy. 
Technika i forma pracy jest dowolna – liczy się kreatywność i pomysłowość  
Uczestnicy wykonują pracę indywidualnie 
Prace muszę być opisane tj. imię i nazwisko, klasa, szkoła i zawierać zgodę na publikację

nauczycieli języków obcych do 02.03.2020 r. 

Jury (nauczyciele języków obcych i plastyki) będzie oceniało oryginalność, estetykę, 
kreatywność oraz zgodność z tematem) 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 09.03.2020r i zamieszczone na stronie szkoły. 
Zostanie również zorganizowana wystawa prac konkursowych. 
Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną wręczone podczas szkolnych 
obchodów Dnia Języków Obcych w Szkole Podstawowej Nr 1 w dniu 10.03.2020

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w 

    Zapraszamy do udziału w konkursie

 

1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim ogłasza międzyszkolny 
8 wszystkich szkół podstawowych w  

Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Rosji lub Niemiec wykonana ciekawą  techniką 

Zadaniem uczniów jest przygotowanie flagi jednego z krajów pośród wskazanych: Wielka 

 

Prace muszę być opisane tj. imię i nazwisko, klasa, szkoła i zawierać zgodę na publikację 

oryginalność, estetykę, 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 09.03.2020r i zamieszczone na stronie szkoły. 

ręczone podczas szkolnych 
w dniu 10.03.2020 r. 

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w 

Zapraszamy do udziału w konkursie 


