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SZKOLNY KONKURS 

„MY ENGLISH LAPBOOK” 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „MY ENGLISH LAPBOOK” 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. IV- VI PSP w Starym Narcie. 

Cele konkursu 

 Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań; 

 Zachęcanie uczniów do samodzielnego poszerzania słownictwa; 

 Rozbudzanie w uczniach wrażliwości międzykulturowej; 

 Rozwijanie umiejętności plastycznych; 

 Rozpowszechnianie idei tworzenia lapbooków jako atrakcyjnej formy skutecznego 

segregowania i zapamiętywania informacji. 

 

Warunki konkursu 

Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie i wykonanie książki tematycznej  

w języku angielskim w formie lapbooka na jeden z tematów podanych poniżej. Złożony 

lapbook powinien mieć format A4. Praca powinna być wykonana indywidualnie. Dorośli mogą 

pomóc w zdobyciu informacji, ich weryfikacji oraz usystematyzowaniu.  

Praca powinna zawierać  metryczkę z danymi: imię, nazwisko dziecka, klasa.  

Tematy: 

- Family and friends (rodzina i przyjaciele; opis wyglądu i cech charakteru) 

- Clothes (ubrania) 

- In the house (pomieszczenia w domu  i nazwy mebli) 

- My day (czynności codzienne) 

- Animals (zwierzęta) 

- Sports (dyscypliny sportowe) 

-School subjects and school items (przedmioty i przybory szkolne) 

-Food and drink (jedzenie i napoje) 

-Geographical features (cechy krajobrazu) 

-Places in town (miejsca w mieście) 

-Jobs (nazwy zawodów) 
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-Transport (środki transportu) 

-Events (wydarzenia i uroczystości) 

-Household chores (obowiązki domowe) 

-Shopping (robienie zakupów, nazwy sklepów) 

-Going on holiday (sposoby spędzania wakacji) 

-Useful things and using technology (użyteczne urządzenia, technologia i jej wykorzystanie) 

-Health problems (problemy zdrowotne, kontuzje, choroby) 

Termin składania prac 

Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub do nauczycieli organizujących konkurs do dnia 

3 marca 2022 r. 

Ocena prac i przyznanie nagród 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 9 marca 2022 r. Członkowie jury będą przyznawali 

punkty w następujących kategoriach: 

 poprawność językowa i merytoryczna, 

 dobór treści, 

 estetyka wykonania pracy, 

 sposób przedstawienia informacji (czy jest pomysłowy, zaskakujący, ciekawy, logiczny, 

ułatwiający zapamiętanie). 

 

Informacje dodatkowe-czym jest lapbook? 

Lapbook to w wolnym tłumaczeniu „książka na kolana”. Jest to książka tematyczna  

w formie tekturowej teczki (jednej lub kilku, sklejonych), która otwiera się w różne strony, 

odsłaniając mobilne, interaktywne elementy-książeczki, obrazki, kieszenie, koperty, harmonijki, 

itp. z różnymi informacjami na dany temat. Takie zbieranie i segregowanie informacji umożliwia 

syntezowanie wiedzy oraz jej szybkie i skuteczne przyswajanie. Autorzy lapbooków oprócz 

zdobywania wiedzy na dany temat ćwiczą również inne umiejętności: kreatywność, organizację 

pracy, myślenie logiczne, łączenie faktów. 

Poniżej kilka linków do prezentacji czym jest lapbook: 

https://fraubuda.wordpress.com/2016/02/24/lapbook/ 

https://nauczona.pl/narzedziownia-rodzica-nauczyciela-lapbook/ 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 


