
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  

MY ENGLISH LAPBOOK DLA KLAS 2-3  
 

1. Uczestnicy: 

▪ konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 2-3 Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 34 w Radomiu. 

 

2. Cele konkursu: 

▪ rozwijanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim, 

▪ doskonalenie i podniesienie poziomu umiejętności językowych uczniów, 

▪ rozwijanie i wykorzystywanie wyobraźni uczniów w celu właściwego 

i twórczego zaprezentowania angielskich słów/tekstów, 

▪ kształcenie zdolności plastycznych uczestników konkursu. 

 

3. Tematyka i forma przygotowania prac konkursowych: 

 

Lapbook to rodzaj teczki tematycznej z możliwością składania (na pół albo 

na 3 części), w środku której prezentuje się informacje w postaci rysunków, 

otwieranych okienek, karteczek, kopert czy innych ruchomych elementów 

z angielskimi wyrazami/wyrażeniami/zdaniami. 
 

▪ uczeń wybiera jeden obszar tematyczny, a następnie tworzy swój lapbook:  

 

KLASA 2: 

- FARM ANIMALS – zwierzęta gospodarskie i ich potomstwo; produkty, 

które otrzymujemy od zwierząt na farmie, 

- IN MY HOUSE – nazwy pomieszczeń w domu; jakie meble znajdują się 

w moim domu; rodzaje domów, 

- WHAT’S THE MATTER? – części ciała; mówienie o bólach  

i dolegliwościach; wyrażanie samopoczucia. 

 

KLASA 3: 

- WILD ANIMALS – nazwy dzikich zwierząt; gdzie żyją; co jedzą; jakie 

mają części ciała, 

- TALENT SHOW – czynności, które ktoś potrafi / nie potrafi robić;  

w jaki sposób ktoś coś potrafi wykonać, 

- DAILY ACTIVITIES – opis Twojego dnia; opis dnia innych osób  

np. kogoś z Twojej rodziny / Twojego przyjaciela. 
 



▪ format pracy konkursowej: teczka formatu A4 lub A3, brystol formatu A3, 

▪ lapbook powinien być przygotowany przez ucznia indywidualnie, 

▪ jeden uczestnik zgłasza do konkursu tylko jeden lapbook wykonany 

dowolną techniką, 

▪ lapbook powinien być podpisany imieniem, nazwiskiem oraz klasą ucznia. 

 

4. Termin i sposób dostarczenia prac konkursowych: 

▪ prace konkursowe uczniowie są zobowiązani dostarczyć do 31 maja 2022r. 

do nauczycieli języka angielskiego p. Kai Gromek-Cybuli lub  

p. Małgorzaty Świerczyńskiej. 

 

5. Ocena prac konkursowych: 

▪ prace konkursowe zostaną ocenione przez nauczycieli języka angielskiego 

organizujących konkurs, 

▪ ocenie podlegać będzie: poprawność językowa, pomysłowość, czytelność 

przekazu oraz technika wykonania pracy. 

▪ dla zwycięzców spośród uczniów klas 2 i 3 przewidziane są nagrody, 

cząstkowe oceny celujące z języka angielskiego oraz dyplomy uznania. 

 

6. Organizatorzy:  

▪ organizatorami konkursu są nauczyciele języka angielskiego Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu: p. Kaja Gromek-Cybula oraz 

     p. Małgorzata Świerczyńska. 


