
 

List do św.Mikołaja  

w języku angielskim 

  

 

 

 

 

 

 

Prace konkursowe prosimy oddawać nauczycielom języka angielskiego do  

18 grudnia 2018 roku 



REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

ORGANIZOWANEGO W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ERAZMA Z 

ROTTERDAMU 

1. ORGANIZATOR   

Galyna Samoiliuk 

nauczyciel języka angielskiego  

2. CELE KONKURSU  

• Popularyzacja i poznawanie języka angielskiego 

• Zapoznanie dzieci z kulturą bożonarodzeniową w innych krajach 

• Rozwijanie wyobraźni plasycznej poprzez twórczą interpretację świąt Bożego 

narodzenia 

 3. ZASADY OGÓLNE   

• Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny  

• Konkurs jest adresowany do uczniów III klas Szkoły Podstawowej  

nr 7 im. Erazma z Rotterdamu 

• Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy 

• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu dwóch dni od końca konkursu 

  4. PRZEBIEG KONKURSU  

 Uczestnicy konkursu muszą napisać list do Świętego Mikołaja w języku angielskim 

oraz zaadresować odpowiednio kopertę (adres św.Mikołaja w języku angielskim) 



Technika ozdabiania listu – Format –  A4 lub A5 (wzory można zobaczyć w 

Regulaminie Konkursu, albo można wymyślić swoje) 

 Każdy Uczestnik może przekazać do konkursu tylko jedną pracę opatrzoną 

imieniem, nazwiskiem, klasą 

(Prace należy składać do 18 grudnia 2018 roku u nauczyciela języka angielskiego) 

 

 

5. OCENA PRAC I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Jury dokona oceny prac biorąc pod uwage ich oryginalność, pomysłowość, stopień 

trudności, czas włożony w wykonanie pracy oraz estetykę wykonania oraz poprawność 

językową 

• Decyzje podjęte przez Jury konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie  

• • Jury ma prawo nie przyznawać nagrody głównej i wyróżnień  

• Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Organizatora  

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu, w tym do jego 

odwołania  

Szczegółowych informacji udzielają: Galyna Samoiliuk oraz Agnieszka Szajek 

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!

  -    



Lista proponowanych wyrazów: 

Dear Santa – drogi Mikołaj 

My name is… – Mam na imię 

I am … years old – Mam…lat 

I live in … – Mieszkam w… 

My Christmas wishes are… –  Moje świąteczne życzenia to… 

I want to have... for Christmas – Chcę mieć … na Boże Narodzenie 

Thank you – Dziękuję 

Good bye – Do zobaczenia 



WZORY

 



  



  


