KONKURS DLA KLAS IV

TYTUŁ: Flaga brytyjska lub amerykańska.

Termin: prace należy oddać do 5.11.2018
Koordynator: mgr Anita Grudzińska
Współorganizatorzy: mgr Alicja Nowak, mgr Katarzyna Wesoła, mgr Julia Skoryna, mgr Karina Zielenkiewicz
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 17 na Os. Bolesława Chrobrego 105 w Poznaniu
Cel główny: zapoznanie uczniów z jednym z głównych symboli narodowych krajów anglojęzycznych tj. flagą państwową.
Cele szczegółowe:
- motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy nt. kultury krajów anglojęzycznych;
- poszerzenie wiedzy nt. wyglądu, nazwy, historii powstania flagi państwowej USA / Wielkiej Brytanii;
- rozwijanie umiejętności plastycznych;
- rozwijanie kreatywności;
- uczenie współzawodnictwa.
Regulamin / przebieg konkursu:
1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV.
2. Konkurs jest jednoetapowy.
3. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy w dowolnym formacie i dowolną techniką nt.,,Flaga amerykańska /
brytyjska” (wybór flagi danego kraju należy do uczestnika; na jednej pracy może być jedna lub dwie flagi).
4. Na pracy powinna być nazwa flagi brytyjskiej / amerykańskiej w języku angielskim:
the USA: Stars and Stripes lub Old Glory
the UK: The national flag of the United Kingdom lub Union Flag lub The Union Jack
5. Prace muszą być podpisane w prawym dolnym rogu: imię i nazwisko, klasa.
6. Praca niezgodna z tematem nie będzie oceniana.
7. Podczas konkursu oceniane będą:
a. zachowanie wszystkich elementów flagi (od 0-3pkt.);
b. poprawność nazwy flagi (od 0 do 2pkt.);
c. kreatywność / pomysłowość (od 0 do 10 pkt.);
d. estetyka wykonania (od 0 do 5 pkt.);
8.Prace należy przynieść do 5.11.2018r. (poniedziałek) i przekazać nauczycielom języka angielskiego (mgr Katarzyna
Wesoła, mgr Alicja Nowak, mgr Julia Skoryna, mgr Karina Zielenkiewicz, mgr Anita Grudzińska).
9.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 22.11.2018(czwartek).
10. 3 uczniów, których prace zostały najwyżej ocenione otrzyma dyplomy oraz nagrody.
11. Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie zostaną odpowiednio docenieni (np.: oceną lub ,,+”) według decyzji
nauczyciela języka angielskiego.
12. Wszystkie prace zostaną umieszczone na tablicach w korytarzach lub w klasach.

