
SZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – ”Talent Show” 
dla uczniów klas 1-3
 14 czerwca  2019r.

REGULAMIN KONKURSU 

I Cele konkursu:

1. Poszerzanie znajomości słownictwa w języku angielskim.

2. Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w zakresie śpiewania, mówienia prozy, recytacji 

poezji.

3. Wyrażanie przeżyć, nastrojów, emocji za pomocą gestów, ruchów, mimiki.

4. Rozwijanie zdolności i zaspokajanie potrzeb twórczych przez poznawanie różnorodnych form ekspresji, kształtowanie 

zmysłów

5. Wdrażanie do odkrywania swoich uzdolnień scenicznych.

II Adresaci konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III.

III Organizator:

1. Organizatorem konkursu jest Izabela Kowalczewska i Magdalena Wyderska.

IV Przebieg konkursu:

1. Konkurs odbywa się w sali nr 30. Każdy uczestnik występuje, prezentując przygotowaną przez siebie : piosenkę, wiersz, 

rymowankę,  skecz bądź dowcip w języku angielskim (UWAGA! Prezentacja nie może pokrywać się z materiałem 

lekcyjnym) . 

2. Podczas konkursu mile widziane są stroje, charakteryzacje, akcesoria adekwatne do przygotowanego pokazu.

3. Każdy uczestnik ma max. 5 minut na przygotowanie i występ.

V Kryteria oceny:

1. Jury konkursowe, w skład którego wchodzą nauczyciele języka angielskiego, dokona oceny według następującego 

kryterium: 

 prawidłowość wymowy słów w języku angielskim

 atrakcyjność oprawy scenicznej  (ruch, gest, mimika)

 wizerunek uczestnika (strój, charakteryzacja, akcesoria)

2. Wyniki zostaną ogłoszone po obradach jury i podane na stronie internetowej szkoły.



3. Zwycięzcy miejsc: I, II i III otrzymają dyplom z tytułem „Young Talent” oraz drobne upominki. Pozostali uczestnicy  

otrzymują dyplomy uczestnictwa.

VI Termin i zgłoszenia:

1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są poprzez moduł wiadomości w dzienniku elektronicznym do dnia 12 czerwca 

2019r. u Pani Izabeli Kowalczewskiej i Magdaleny Wyderskiej.

2. Zgłoszenie udziału ucznia powinno zawierać : imię i nazwisko oraz klasę uczestnika, rodzaj prezentacji,  podkład 

muzyczny (link do ścieżki dźwiękowej w przypadku prezentowania piosenki).

3. Konkurs odbędzie się dnia  14 czerwca  2019r.,  godz. 15:00,  sala 30.

4. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej szkoły dnia  17 czerwca   2019 roku.    


