Szkolny Konkurs Literowania z języka angielskiego
‘Speak & Spell’
Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Elblągu
REGULAMIN KONKURSU

Konkurs jest organizowany jako eliminacje do Międzyszkolnego
Konkursu Literowania organizowanego przez Sp nr 11 w Elblagu

I. Cele konkursu
1. Rozwijanie zainteresowania językiem angielskim.
2. Doskonalenie umiejętności językowej jaką jest literowanie w języku
angielskim oraz znajomości słownictwa.
3. Motywowanie uczniów do nauki języka obcego poprzez
współzawodnictwo.
4. Oswajanie uczestników z publicznym prezentowaniem swoich
umiejętności.
5. Wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo w celu reprezentowania
szkoły w konkursie międzyszkolnym.

II. Organizator
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. A.Mickiewicza
w Elblągu. Nauczycielkami odpowiedzialnymi za przygotowanie i
przeprowadzenie konkursu są: p. Iwona Piątkowska i p. Jolanta
Jędrzejewska.

III.

Warunki uczestnictwa

1. Konkurs przeznaczony jest oddzielnie dla uczniów klas : IV, V, VI, VII.
2. Jest to konkurs dwuetapowy :
I etap - eliminacje w poszczególnych klasach mające wyłonić
reprezentantów klas,
II etap - eliminacje szkolne w czterech kategoriach wiekowych.
3. Chęć uczestnictwa należy zgłosić u swojego nauczyciela języka
angielskiego.
IV.

Zakres programowy

Uczniowie, którzy awansują do etapu szkolnego, otrzymają listy
wyrazów, których znajomość będzie obowiązywała na konkursie,
natomiast zakres słownictwa będzie zgodny z programem nauczania
języka angielskiego odpowiednio dla klasy IV, V, VI, VII.

V. Zasady i przebieg konkursu
Eliminacje klasowe zostaną przeprowadzone do 08 listopada 2017 r.,
natomiast konkurs szkolny odbędzie się 22 listopada 2017 r. o godz. 15.15
w gabinecie 32.
1. Nauczyciele w uczących przez siebie klasach przeprowadzają klasowe
eliminacje, które mają wyłonić po dwóch reprezentantów klas.
2. Eliminacje klasowe składają się z dwóch zadań – znajomość alfabetu
( prowadzący dyktuje uczestnikom 8 liter, uczestnicy zapisują litery w
kolejności, w jakiej były dyktowane, za każdą poprawnie zapisaną
literę można uzyskać 1 punkt, maksymalnie 8 punktów), zapisywanie
przeliterowanych słów (prowadzący literuje kolejno 6 słów, za każde
poprawnie zapisane słowo można uzyskać 2 punkty, maksymalnie 12
punktów) – punkty są sumowane, w sumie można uzyskać 20 punktów
3. Eliminacje klasowe zakładają tzw. „dziką kartę” dla ucznia, który
zostanie wylosowany przez nauczyciela jako „szczęśliwy uczestnik”.
Każdą klasę reprezentować zatem będzie 3 uczniów.

4. Etap szkolny to sprawdzenie umiejętności literowania wszystkich
uczniów reprezentujących swoje klasy za pomocą dwóch zadań –
literowanie zapisanych słów ( uczestnik losuje 3 słowa, jego
zadaniem jest przeliterowanie wylosowanych słów, za każde
poprawnie przeliterowane słowo można uzyskać 1 punkt, w sumie
można uzyskać 3 punkty), literowanie słyszanych słów ( uczestnik
losuje 2 słowa, każde słowo jest wymawiane dwa razy przez
prowadzącego, zadaniem uczestnika jest przeliterowanie usłyszanego
słowa, za poprawnie przeliterowane słowo uczeń otrzymuje 3 punkty).
5. W poszczególnych poziomach klas zawsze wygrywa osoba, która
otrzyma największą ilość punktów.
6. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch
uczniów, wygrywa osoba, która poprawnie przeliteruje słowa spoza
podanej przez prowadzącego listy.
7. W literowaniu liczy się pierwsza wypowiedziana głoska, nie będą
zaliczane słowa, w których uczeń się pomyli, nawet jeśli natychmiast
się poprawi.

VI.

Uwagi końcowe

1. Organizatorzy wyłonią trzech najlepszych uczestników w każdej kategorii
wiekowej ( wśród klas IV, V, VI, VII).
2. Dla najlepszych uczniów przewidziane są nagrody i dyplomy.
3. Uroczyste ogłoszenie wyników , wręczenie nagród i dyplomów odbędzie
się tuż po zakończeniu konkursu szkolnego, czyli 22 listopada 2017 r.

Organizatorzy:
Iwona Piątkowska,
Jolanta Jędrzejewska

