
Uwaga konkurs! 

 

Drodzy Uczniowie! 

Zachęcamy do udziału w ciekawym konkursie z języka niemieckiego  
Jesteś kreatywny? Masz ciekawe pomysły i lubisz tworzyć lapbooki? To coś dla Ciebie! 
W pierwszym etapie zapraszamy do udziału uczniów klas 4-6.  
Jak wziąć udział? Co przygotować? 
 
Po pierwsze:  
Wykonaj Lapbook „Niemcy” w formacie A3, którego forma pozwala w sposób kreatywny 
zaprezentować ciekawe miejsce w Niemczech. Każdy z uczestników przekazuje informacje na 
temat wybranego miejsca w formie rysunków, otwieranych okienek, skrytek i ruchomych 
elementów.  Praca może zawierać zdjęcia, ale muszą być one połączone z teczką w 
niestandardowy sposób, tzn., że zanim uczestnik przyklei zdjęcie musi je fantazyjnie przyciąć i 
podkleić. 
Praca nie może zawierać tekstów drukowanych. Każdy fragment tekstu (nagłówki, 
przekazywane treści) musi  być napisany odręcznie. 
Nie wiesz, jak wykonać lapbooka? Obejrzyj przykładowy filmik: 
https://www.youtube.com/watch?v=-YghqFOiGBw 

 
Po drugie: 
Opowiedz o swojej pracy. Nagraj filmik (ok. 30 sek. w języku niemieckim) zapisany w 
formacie np. Avi, MPG4 wraz z sfotografowanym lapbookiem i przekaż go swojemu 
nauczycielowi języka niemieckiego najpóźniej do czwartku 25.11.2021r. 
Ważne! Pojawienie się drukowanego tekstu w pracy dyskwalifikuje uczestnika. Praca w innym 
języku niż język niemiecki nie podlega ocenie. 
Ważne informacje: 
- wszystkie osoby widoczne na zdjęciach  muszą mieć podpisaną zgodę na publikację 
wizerunku, którą należy dołączyć do dokumentacji 
- prosimy, by na zdjęciach była osoba biorąca udział w konkursie. 



 

Kryteria oceny: 
 
Wasze prace komisja oceni w skali 1-6. Maksymalnie można zdobyć 30 punktów w 
następujących kategoriach: 
 
1. Kreatywność i pomysłowość 
2. Bogactwo językowe 
3. Poprawność językowa 
4. Zgodność z tematem 
5. Forma 
 
Z każdej szkoły mogą zostać wysłane 3 najlepsze prace. 

Zwycięzcy  
Spośród wszystkich uczestników w każdym konkursie zostanie wyłoniony zwycięzca. Każdy 
uczestnik otrzyma nagrodę i zaświadczenie udziału w gali, natomiast nauczyciel otrzyma 
podziękowanie za przygotowanie uczniów do finału. Gala finałowa odbędzie się w czerwcu 
2022 roku. 
Prace W momencie otrzymania pracy konkursowej organizator nabywa licencję do 
korzystania z pracy. We wszystkich spornych kwestiach ostateczną decyzję podejmuje 
komisja. Decyzje komisji są ostateczne. 
 
Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Odział 
Katowice z siedzibą w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach, Regionalny 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” Katowice. 

 
 
Zainteresowanych zapraszamy do nas po więcej informacji oraz niezbędne dokumenty  
 

Wasi nauczyciele języka niemieckiego  



 
 
 

 

 


