„Zabawa jest nauką, nauka zabawą.
Im więcej zabawy, tym więcej nauki”.

INTERDYSCYPLINARNY KONKURS MIĘDZYSZKOLNY
DLA KLAS IV - VI
Serdecznie zapraszamy uczniów gdyńskich szkół podstawowych
do udziału w konkursie

Potyczki Umysłów
XIII edycja to wyprawa do krainy języka polskiego, języka angielskiego i matematyki
pod hasłem

W DŻUNGLI WIEDZY
Przed uczestnikami wiele ciekawych zadań i ...dobra zabawa !
SZCZEGÓŁY KONKURSU
Uczniowie będą rywalizowali w dwóch grupach wiekowych.
KLASY IV-V

REPORTER W DŻUNGLI

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie lapbooka , w którym obok własnych pomysłów
należy uwzględnić następujące treści:
 z zakresu j.polskiego
zapiski z dziennika podróżnika, który przeżył w dżungli największą przygodę swojego
życia
 z zakresu j.angielskiego
krótka notatka o dzikim zwierzęciu z elementami opisu (części ciała, gdzie ono żyje, czym się
żywi, co potrafi)

 z zakresu matematyki
wyżej opisane zwierzę ułożone z tangramów (tangram przed rozcięciem o wymiarach 8
cm x 8 cm) oraz szyfr matematyczno-logiczny z opisem zasady jego działania i
zaszyfrowaną nazwę tego zwierzęcia w języku polskim.
UWAGA! Zadanie jest wykonywane w parach, zawartość i układ lapbooka zależy od
pomysłowości i wyobraźni uczestników.
KLASA VI

W SAMYM ŚRODKU DŻUNGLI

Rywalizacja 3-osobowych drużyn. Uczniowie wędrują w dżungli. Uczestnicy losują zadania z
dziedziny j.polskiego, matematyki i j.angielskiego o zróżnicowanym stopniu trudności.
Prawidłowa odpowiedź umożliwia przejście do kolejnego punktu. Rywalizację wygrywa ta
drużyna, która szybciej dotrze do celu.

Zadania konkursowe w zależności od etapu / poziomu będą przygotowane w oparciu o następujący
zakres treści lub umiejętności:
język polski
 podstawowe zasady pisowni
 składnia, fleksja ( części mowy, części zdania )
 pojęcia z zakresu teorii literatury






synonimy, homonimy, antonimy, homofony, anagramy
związki frazeologiczne, przysłowia
krótkie formy wypowiedzi
powieść R.Kiplinga „Księga dżungli”

matematyka (umiejętności)
 rozwiązywanie łamigłówek i zagadek matematycznych
 układanie tangramów zgodnie z zasadami
język angielski (treści)
 podstawowe słownictwo oraz funkcje językowe , elementy opisu/charakterystyki
 gramatyka: Pr.Simple, Past Simple, Pr. Continuous, P. Continuous, przyimki miejsca, There is/are,
have got, zaimki, stopniowanie przymiotników, preferencje, rzeczowniki niepoliczalne, liczba
mnoga, can/can’t, will/going to
 liczebniki, Future Simple

REGULAMIN KONKURSU
ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 46,
OSOBY

ul.Chwaszczyńska 26, 81-571 Gdynia
tel./fax 58 629 12 69
ODPOWIEDZIALNE ZA KONKURS: Anna Domzała tel. 609 558 690, anna.domzala@gmail.com
Stella Laudańska tel. 505 139 530, stella.laudanska@wp.pl
Anna Kaszubowska – Knopik tel. 509 067 539, kaszubosia@wp.pl

CELE:





wyzwolenie twórczej aktywności dziecka
rozwijanie wyobraźni dziecka, jego zainteresowań
popularyzowanie nauki języka angielskiego wśród uczniów
doskonalenie umiejętności łączenia wiadomości przedmiotowych w sposób integralny,
zastosowanie ich w praktyce
 kształcenie umiejętności efektywnej współpracy w grupie
 kształcenie nawyku rywalizacji zgodnie z zasadami fair play
 umożliwienie prezentacji talentów dziecka
 motywowanie ucznia zdolnego do pogłębiania wiedzy
 doskonalenie kompetencji językowych
 rozwijanie zainteresowań matematycznych
 rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wyciągania wniosków, podejmowania decyzji
UCZESTNICY:
 uczniowie klas IV- V (2-osobowe zespoły),
 uczniowie klas VI ( jeden 3- osobowy zespół )
WARUNKI UCZESTNICTWA :
 zgłoszenie uczestników (VI klasy) do 16.04.2019r. na podane adresy e-mailowe osób
odpowiedzialnych za konkurs; należy podać dokładne dane ucznia, szkoły i nauczyciela –
opiekuna
 dostarczenie, przesłanie prac (dotyczy konkursu dla klas IV - V) do 16.04.2019r.
Prace powinny zawierać dokładne dane uczniów i nauczyciela – opiekuna.
WYNIKI:
Otwarta rywalizacja klas VI (jeden zespół ze szkoły) będzie finałem całej edycji konkursu POTYCZKI
UMYSŁÓW. Odbędzie się on w dniu 24 kwietnia 2019r. o godz.10.00 w siedzibie organizatora. Tu
wyłonimy zwycięzców rozgrywanej „na żywo” części rywalizacji W SAMYM ŚRODKU DŻUNGLI.
Przedstawimy też nagrodzonych w rywalizacji klas IV-V.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
ŻYCZYMY CIEKAWYCH POMYSŁÓW!

