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Mamy przyjemność zaprosić Państwa uczniów do udziału w XIV-ej edycji konkursu 

„RHYMES & SONGS FESTIVAL” 

Tematem przewodnim w r. szk. 2019/20 jest SZCZĘŚCIE I PODRÓŻE 

w myśl hasła:  

Są tacy, którzy szukają szczęścia i są tacy, którzy je tworzą podróżując 

 

Hay quienes buscan felicidad, y hay quienes la crean viajando 

Es gibt diejenigen, die Glück suchen, und es gibt diejenigen, die es erschaffen, indem sie reisen 

There are those who seek happiness, and there are those who create it by traveling 

C'è chi cerca la felicità e c'è chi la crea viaggiando 

Есть те, кто ищут счастье, и есть те, кто верят в нее путешествуя 

Il y ont, ceux qui cherchent un bonheur, et il y ont, ceux qui la croient en voyageant 

 

Podstawowe cele konkursu: 

 

Kształtowanie właściwych postaw wobec innych – Influencing young people attitudes towards others 

Rozwijanie zainteresowań i zdolności językowych uczniów – The more you know, the more you want to learn  

Wzmocnienie zdolności mówienia poprzez zabawę słowami i powtórzenia – Improving speaking skills 

by playing with language and repetitions 

Rozszerzenie słownictwa poprzez wprowadzanie nowych wyrażeń i zwrotów – Expanding children’s 

vocabulary by introducing new words and expressions 

Promowanie obowiązkowości wśród uczniów – Well done thing relates quality of life 

Stymulacja i zachęcanie uczniów do pisania własnych wierszy i piosenek – Stimulation and encouragement of 

children to write their own poetry 

Regulamin konkursu: 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych, szkół 

językowych i przedszkoli. Konkurs obejmuje cztery kategorie wiekowe: 0 - przedszkola i dzieci do lat 

6, I - szkoła podstawowa kl. 1-4, II - szkoła podstawowa kl. 5-8 oraz III – szkoły ponadpodstawowe. 

Każda placówka może zgłosić uczestnictwo swoich uczniów w jednym lub w kilku językach obcych: 

(hiszpański/ niemiecki/ angielski/ włoski/ rosyjski/ francuski). Możliwe są także programy 

prezentujące utwory w kilku językach. Udział w konkursie jest bezpłatny. Deklarację udziału w 

konkursie należy zgłosić do 7 grudnia 2019. Po eliminacjach wewnątrzszkolnych (7 – 11 stycznia 

2020) każda placówka przesyła (do 16 stycznia 2020) tytuły programów zgłoszonych do finału 

konkursu wraz z nazwiskami wykonawców (maksymalnie trzy utwory 5-minutowe z jednego języka 



obcego). Finał konkursu odbędzie się 4 i/ lub 5 marca 2020 w godz. 9.30-17:00 w budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Balkonowa 4.  

W konkursie uczniowie (pojedynczo lub grupowo) prezentują dowolny, max. 5-minutowy utwór 

(wiersz, piosenkę lub krótką formę teatralną) związany z tematem i hasłem konkursu. 

Nagrody i dyplomy dla laureatów oraz dla osób wyróżnionych przyznawane będą indywidualnie lub 

zespołowo, jeśli grupa uczniów prezentująca dany program będzie większa, niż 5 osób. Ocenie 

podlegać będą bogactwo leksykalne, intonacja, artykulacja, płynność wypowiedzi oraz efekty 

specjalne, które będą oddawać nastrój prezentowanego utworu. Objęcie patronatem/rekomendacją 

konkursu (zawodów, turnieju) przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego 

przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez 

kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły. Treść prezentowanych w konkursie utworów jest dowolna. Jedynym 

wymogiem jest jej zgodność z hasłem i tematem konkursu, jego założeniami i celami. Mile widziane 

będą utwory własne, stworzone przez uczniów i/lub nauczycieli – zachęcamy do zabawy!  

Wszelkie bieżące informacje dotyczące konkursu, terminy i wskazówki można znaleźć na stronie 

www.ewakatarzyna.ugu.pl  

Terminarz: 

I etap (wewnątrzszkolny): 7 – 11 stycznia 2020 

Ostateczny termin zgłoszenia udziału w konkursie: 7 grudnia 2019 

II etap (finałowy): 4-5 marca 2020 

Ostateczny termin zgłoszenia reprezentantów szkoły do udziału w finale: 16 stycznia 2020 

Ogłoszenie wyników na stronie internetowej: 11 kwietnia 2020 

Gala finałowa: kwiecień 2020 

 

Wyniki Finału zostaną opublikowane na stronie http://www.ewakatarzyna.ugu.pl do dnia: 

11 kwietnia 2020 wraz z informacją o terminie Gali Finałowej, na której nastąpi uroczyste wręczenie 

dyplomów i nagród. Zgłoszenie uczniów przez placówkę jest równoznaczne ze zgodą 

na umieszczenie wyników z imienną listą, a także zdjęć z przebiegu konkursu w Internecie. 

Bardzo prosimy o terminowe nadsyłanie zgłoszeń. Zgłoszenie na formularzu pobranym 

ze strony konkursu należy przesłać dwukrotnie: zgłoszenia do szkolnego etapu konkursu należy 

przesłać do 7-12-2019 na adres: e_wodkowska@wp.pl  Zgłoszenia do Finału należy przesłać 

do 16 stycznia 2020 drogą mailową na adres: e_wodkowska@wp.pl 

Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się na Gali Finałowej.  

 

Mam nadzieję, że uczestnictwo w konkursie będzie dla wszystkich atrakcyjną formą nauki języka 

obcego. 

Bardzo proszę o przekazanie zaproszenia nauczycielom języka obcego. 

 

Ewa Wódkowska 

organizator konkursu 

+48 602 726 403 

e_wodkowska@wp.pl 

http://www.ewakatarzyna.ugu.pl/

