REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
«FRANCUSKI? - DLACZEGO NIE!»
«JE SUIS EN FORME – JE FAIS DU SPORT !»

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klas 1-5.
2. Uczniowie przygotowują indywidualnie pracę plastyczną ilustrującą w ciekawy
sposób jedną, z podanych poniżej w języku francuskim, dyscyplinę sportu:

football, basket, ski, natation, vélo, golf, tennis, équitation,
gymnastique, patinage

1. Format pracy – co najmniej A3.
2. Wykonanie – technika dowolna (malarstwo, grafika, collage, techniki mieszane).
3. Elementem pracy plastycznej musi być napis w języku francuskim = nazwa
ilustrowanej dyscypliny sportu lub napis w języku francuskim + tłumaczenie
na język polski.
4. Prace uczniów zostaną odebrane z sekretariatu szkoły w dniu 22 marca 2019 r.
5. Na odwrocie pracy należy zaznaczyć AUTORA PROJEKTU, KLASĘ oraz NAZWĘ
SZKOŁY.
6. Specjalnie powołana komisja dokona oceny wszystkich prac.
7. Komisja oceniać będzie prace wg następujących kryteriów:
a. wartość plastyczna (10 pkt.)
b. wrażenie ogólne (10 pkt.)
c. poprawność językowa (10 pkt.)
8. Autorzy wyróżnionych prac zostaną zaproszeni na uroczystą Galę Powiatowego
Dnia Frankofonii w dniu 5 kwietnia 2019r., podczas której, w obecności
zaproszonych przedstawicieli krajów francuskojęzycznych, zostaną wręczone
nagrody zwycięzcom.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO «MON PETIT DICO»

«LE MONDE DE LA TECHNOLOGIE»
1. Uczniowie przygotowują indywidualnie lub w zespole dwuosobowym plakat
(le monde de la technologie) utrwalający słownictwo związane z techniką,
nowoczesnymi technologiami (urządzenia, internet itp.)
2. Format pracy – minimum A3
3. Wykonanie – technika dowolna (malarstwo, grafika, collage, techniki mieszane).
4. Uwaga: Plakat nie może być wydrukowany.
5. Plakat musi zawierać:
a. tytuł w języku francuskim,
b. obrazki,
c. słownictwo w języku francuskim - minimum 7 słów powiązanych z obrazami.
6. Uczniowie dostarczają prace swojemu nauczycielowi języka francuskiego do dnia
22 marca 2019 r.. Na odwrocie pracy należy zaznaczyć autora (autorów) projektu,
klasę oraz nazwę szkoły.
7. Specjalnie powołana komisja dokona oceny wszystkich prac.
8. Komisja oceniać będzie prace wg następujących kryteriów:
a. ogólna forma graficzna (10pkt)
b. wykonanie obrazków (10pkt)
c. pomysł na tytuł (5pkt)

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO :

« LA MEILLEURE
QUICHE DU MONDE »

1.

Uczestnicy przygotowują danie indywidulanie lub w zespołach dwuosobowych.

2.

Uczniowie przygotowują QUICHE według dowolnego przepisu.

3.

Składniki, z których zostanie wykonana quiche - dowolne.

4.

Wielkość; tradycyjnej francuskiej quiche.

5.

Quiche może zostać przygotowana indywidualnie lub w dwuosobowych
zespołach.

6.

Uczniowie przywożą wypieki na dzień 5 kwietnia 2019 r. z oznaczeniem autora
lub autorów, szkoły oraz klasy.

7.

Quiche oceniana będzie przez specjalnie powołane jury.

8.

Oceniane będą:
•

smak

•

wygląd, wykonanie

•

sposób podania.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ POCZTOWĄ Z KRAJU
FRANKOFOŃSKIEGO

ENVOIE-MOI

UNE CARTE POSTALE

1. Uczniowie przygotowują indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych pracę
plastyczną w formie pocztówki z dowolnie wybranego kraju frankofońskiego.
2. Obowiązkowym elementem pocztówki jest krótki napis w języku francuskim,
wkomponowany w grafikę pocztówki
3. Format pracy – A5.
4. Wykonanie – technika dowolna (malarstwo, grafika, collage, techniki mieszane)
5. Uwaga: Pocztówka nie może być wydrukowana.
6. Uczniowie dostarczają prace swojemu nauczycielowi języka francuskiego, do dnia
22 marca 2019. Na odwrocie pracy należy zaznaczyć autora projektu, klasę
oraz nazwę szkoły.
7.

Specjalnie

powołana

komisja

dokona

oceny

wszystkich

prac.

Komisja oceniać będzie prace wg następujących kryteriów:
-

wartość plastyczna (10 pkt.)

-

poprawność językowa napisu (10 pkt.)

-

wrażenie ogólne (10 pkt.)

8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w trakcie Dnia Frankofonii. REGULAMIN

KONKURS NA PROJEKT ULOTKI PROMUJĄCEJ NAUKĘ JĘZYKA
FRANCUSKIEGO

POURQUOI APPRENDRE LE FRANÇAIS?
PO CO UCZYĆ SIĘ FRANCUSKIEGO?
1. Uczniowie przygotowują indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych projekt
ulotki w pomysłowy sposób reklamującej naukę języka francuskiego.
2. Ulotka powinna być dwustronna (jedna strona w języku polskim/ druga strona
(rewers) w języku polskim) o wymiarach formatu A5
3. Krótki tekst – hasło reklamowe w języku francuskim i polskim musi zostać
wkomponowane w pracę
4. Format pracy – plik Word.
5. Uczniowie przesyłają swoje prace
jako załącznik do maila na adres:
renatabj@cabroker.pl, najpóźniej do
dnia 22 marca 2019.
6. W mailu należy podać autora/
autorów projektu ulotki, klasę oraz
nazwę szkoły.
7. Specjalnie

powołana

komisja

dokona oceny wszystkich prac.
8. Komisja oceniać będzie prace wg
następujących kryteriów:
- wartość artystyczna(10 pkt.)
- poprawność językowa i pomysłowość hasła reklamowego (10 pkt.)
- wrażenie ogólne (10 pkt.)
9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w trakcie Dnia Frankofonii.

REGULAMIN KONKURSU NA POMOC EDUKACYJNĄ W FORMIE ZAKŁADKI

APPRENEZ AVEC NOUS
LES PAYS ET LES NATIONALITES

1. Uczniowie przygotowują indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych
projekt pomocy naukowej w formie zakładki przedstawiającej w ciekawy
sposób NAZWY KRAJÓW (pays), oraz NAZWY NARODOWOŚCI w rodzaju
MĘSKIM I ŻEŃSKIM (nationalités).
2. Praca ta ma mieć na celu pomoc w nauce oraz utrwaleniu ww. słownictwa.
3. Zakładka powinna być dwustronna o wymiarach 6cm x 25 cm.
4. Forma pracy – plik Word.
5. Projekt zakładki musi zawierać:
•

tytuł w języku francuskim

•

obrazek lub obrazki

•

słownictwo w języku francuskim

V. Uczniowie przesyłają swoje prace jako załącznik do maila na adres:
renatabj@cabroker.pl, najpóźniej do dnia 22 marca 2019.
6. W mailu należy podać autora/ autorów projektu zakładki, klasę oraz nazwę
szkoły do dnia 22 marca 2019.
7. Specjalnie powołana komisja dokona oceny wszystkich prac. Komisja oceniać
będzie prace wg następujących kryteriów:
•

wartość artystyczna (10pkt)

•

wykonanie obrazka lub obrazków (10pkt)

•

poprawność językowa (10 pkt)

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

LA VIE EST BELLE
1. Uczniowie wykonują indywidualnie fotografię ilustrującą temat konkursu.
2. Wymiary pracy: 20cm x30 cm (format A4)
3. Uczniowie nadają swojej pracy krótki tytuł w języku francuskim. Powinien on
być umieszczony na pracy.
4. Uczniowie dostarczają prace swojemu nauczycielowi języka francuskiego, do
dnia 22 marca 2019.
5. Na odwrocie pracy należy zaznaczyć autora projektu, klasę oraz nazwę szkoły.
6. Specjalnie powołana komisja dokona oceny wszystkich prac. Komisja oceniać
będzie prace wg następujących kryteriów:
•

- oryginalność (1-10 pkt)

•

- wartość estetyczna (1-10 pkt)

•

– poprawność językowa (1-5 pkt)

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w trakcie Dnia Frankofonii.

