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I Turniej Anglojęzyczny dla gimnazjalistów „Gym Jim”
I. Założenia
W dzisiejszych czasach nauka języka angielskiego staje się niezbędna już od
najmłodszych lat. Ważna jest nie tylko skuteczna komunikacja w tym języku obcym,
ale również umiejętności posługiwania się językiem w celu poznawania innych
dziedzin nauki, takich jak biologia, geografia, matematyka czy historia.
Nasza szkoła, wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów w kwestii zgłębiania
języka angielskiego, organizuje I Turniej Anglojęzyczny dla gimnazjalistów „Gym
Jim”.
W turnieju biorą udział 4-osobowe drużyny, reprezentujące daną szkołę. Konkurs
obejmuje wiedzę i umiejętności językowe zawarte w podstawie programowej dla
szkół gimnazjalnych.
II. Cele turnieju:
1. Zachęcenie uczniów do sprawdzenia swojej wiedzy z różnych dziedzin nauki
oraz umiejętności posługiwania się językiem angielskim w kontekście
zastosowania go do poznania tych dziedzin nauki /metoda CLIL/.
2. Pokazanie uczniom możliwości zastosowania wiedzy i znajomości języka
angielskiego przez wspólną zabawę.
III. Organizacja turnieju
Turniej składa się z dwóch części:
I część: dyktando w języku angielskim, mające na celu sprawdzenie umiejętności
słuchania ze zrozumieniem oraz poprawności ortograficznej w języku angielskim.
Uczniowie piszą test trwający 45 minut. Jest to konkurencja indywidualna.
II część: turniej zespołowy. Uczniowie przystępują w drużynach 4 osobowych
reprezentujących poszczególne szkoły do szeregu konkurencji sprawdzających wiedzę
matematyczno-przyrodniczą, humanistyczną i wiedzę dotyczącą kultury krajów
anglojęzycznych. Wszystkie zadania będą przeprowadzone w języku angielskim
i obejmują podstawę programową dla gimnazjum z wyżej wymienionych
przedmiotów.
IV. Zasady turnieju
Turniej rozpocznie się o godz.9.00 dyktandem w języku angielskim trwających 45
minut. W godzinach 10.00 – 11.00 odbędzie się część turnieju zespołowego, w którym
drużyny rozwiązują zadania z różnych dziedzin nauki.
W konkursie będą wyłonieni zwycięzcy indywidualni z pierwszej części –
dyktanda, oraz zwycięskie drużyny, które zdobędą najwyższą ilość punktów za I i II
część turnieju łącznie. Dla zwycięzców indywidualnych i drużynowych przewidziano
nagrody.
V. Termin zgłaszania drużyn:
Zgłoszenia drużyn należy nadesłać do 23 stycznia 2015 r. pocztą na adres:
Zespół Szkół nr1, ul. T. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki lub na adres e-mailowy:
sekretariat@zs1.suwalki.eu
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Karta zgłoszenia uczestnictwa w I Turnieju Anglojęzycznym dla gimnazjalistów
„Gym Jim”
Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Rok urodzenia

Klasa

Nauczyciel/opiekun ……………………………………………………………………….

