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DNIA JĘZYKÓW OBCYCH 

26.09.2018 r. 

1.  Dzień Języków Obcych  odbędzie się 26 września 2018  r. Ma charakter edukacyjny i jest 

zbiorem kilku konkursów i zadań związanych z promocją języków obcych dla klas Szkoły 

Podstawowej nr 164 w Krakowie. 

2. Cele Dnia Języków Obcych: 

 umożliwienie młodzieży prezentacji swoich umiejętności językowych, wiedzy i talentów  

 zwiększenie zainteresowania uczeniem się i nauczaniem języków obcych;  

 kształtowanie umiejętności przełamywania barier w kontaktach międzyludzkich;  

 rozwój aktywnych form współpracy młodzieży szkolnej oraz nauczycieli . 

3. Imprezy w ramach Dnia Języków Obcych: 

a) Trzy grupy uczniów klas 7, 8, III Gim pójdą do uczniów klas 1-3 Sp, by odczytać fragmenty bajek w 
języku angielskim. Młodsi uczniowie mają za zadanie odgadnąć tytuły bajek. 

b) Quiz Wiedzy - na Sali teatralnej odbędzie się Quiz Wiedzy o krajach anglo, francusko i 
niemieckojęzycznych, najpierw dla klas 5-6, a w następnej turze klasy 7,8. Trzej reprezentanci klas będą 
brać udział w rywalizacji. 

c) Konkurs filmowy - uczniowie wszystkich klas mogą nakręcić krótkie 3-minutowe filmy pod tytułem 
„Dlaczego warto uczyć się języków obcych?” Należy zawrzeć elementy różnych języków w nagraniu. 
Nakręcone filmy należy przesłać do nauczyciela języka angielskiego pana Andrzeja Strzępki do 21.09 za 
pomocą formularza znajdującego się pod tym linkiem: https://goo.gl/forms/ukxtml2Vch7iLa6A2 

d) Uczniowie uczący się języka niemieckiego i francuskiego wykonają pracę w programie PicCollage: 

Należy pobrać darmową aplikację PicCollage ( na komórkę lub komputer) i stworzyć projekt 
promujący naukę języka niemieckiego lub francuskiego lub kraje niemiecko i 
francuskojęzyczne. Zdjęcia użyte do projektu muszą być na otwartej licencji. Napisy 
formułujemy wyłącznie w języku obcym. 

Prace przesyłamy wyłącznie ze szkolnego adresu mailowego do p. Elżbiety Sroki ( j. francuski)  
elzbietasroka@szkolanazaret.pl 

i p. Joanny Przybyłowskiej ( j. niemiecki) joannaprzybylowska@szkolanazaret.pl 

Prace należy przesłać do 21.09 

e) Uczniowie wszystkich klas mogą tego dnia przebrać się za postaci literackie z różnych stron świata, 
zostaną wybrane najciekawsze stroje 

f) Konkurs ze słuchu, język angielski. Uczniowie różnych klas mogą wziąć udział w konkursie 
polegającym na założeniu konta na darmowej stronie lyricstraining.com, gdzie uzupełnia się treści 
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piosenek w języku angielskim jednocześnie zdobywając punkty. Konkurs trwa od początku września do 
26.09. Uczniowie z najwyższą liczbą punktów zostaną nagrodzeni. 

4. Rola nauczyciela/ komisji konkursowej. 

Nauczyciel doradza, koryguje, monitoruje i kieruje przygotowaniem uczniów/zespołów i 

przebiegiem Quizu Wiedzy. 

Komisja konkursowa będzie oceniać poszczególne zmagania konkursowe według ściśle 

ustalonych kryteriów (właściwych dla danej  części imprezy) i przyzna miejsca oraz 

wyróżnienia. 

5. Przewidziane są nagrody, pochwały, pozytywne oceny oraz wyróżnienia. 

 

 


