
 

V Bytomska Olimpiada Języka Angielskiego dla 

Przedszkolaków 

 

Regulamin 

 

1. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu 

   ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 9, 41-906 Bytom 

   tel/fax (32) 281-21-73,  

   sekretariat@mdk2.bytom.pl 

2. Cele olimpiady:  

 Popularyzacja nauczania języków obcych. 

 Zachęcanie dzieci do nauki języka angielskiego 

 Sprawdzenie wiedzy i umiejętności przedszkolaków z języka angielskiego 

 

3. Zgłoszenie Przedszkola do Konkursu: 

Aby zgłosić przedszkole do Konkursu należy: 

 pobrać i wypełnić załącznik „Karta zgłoszenia” oraz „Oświadczenia”, a następnie 

przesłać drogą elektroniczną na adres: dariusz.chlapik@mdk2.bytom.pl  do dnia 

31.05.2022r. 

 nagrać wykonanie prezentacji uczestników zgłoszonych do konkursu i przesłać plik 

lub link nagrania drogą elektroniczną na adres:  dariusz.chlapik@mdk2.bytom.pl 

 Czas nagrania prezentacji do 5 minut. 

Ostateczna data wysłania plików z nagraniem 31.05.2022r. 

4. Warunki uczestnictwa: 

 Konkurs przeprowadzony zostanie II etapowo dla dzieci przedszkolnych                      

w przedziale wiekowym 5-6 lat.   

 Olimpiada, zwana dalej Konkursem, przeznaczona jest dla dzieci z Przedszkoli 

Miejskich w Bytomiu, uczęszczających na zajęcia języka angielskiego w przedszkolu. 

 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie uczestników oraz dostarczenie 

Formularza wraz z Oświadczeniem (wypełnionego i podpisanego przez opiekunów 

prawnych dziecka), będącego załącznikiem do regulaminu.  

 W I etapie konkurs polega na przesłaniu do organizatora olimpiady na wyżej podany 

adres mailowy prezentację grupy konkursowej, np. wiersza, piosenki, scenki 

rodzajowej, krótkiego przedstawienia teatralnego w języku angielskim).   

Na tym etapie zostaną wyłonione 4 grupy finałowe, które będą brały udział w II etapie 

Konkursu w siedzibie MDK nr 2 w Bytomiu.  
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Wyniki I etapu Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora             

02 czerwca 2022r.  Finaliści I etapu zostaną powiadomieni telefonicznie przez organizatora 

konkursu do wzięcia udziału w II etapie (finale). 

 W II etapie Konkursu może wziąć udział 3 dzieci wytypowana z grupy finalistów        

z etapu I. Uczestników Konkursu typuje przedszkole. 

 

5.  Zakres tematyczny olimpiady 

W ramach konkursu w II etapie dzieci będą miały do wykonania zadania związane  

z następującymi tematami:  

 umiejętność przedstawiania się: (What's your name? - My name is...),  

 kolory: (white, yellow, orange, red, blue, green, pink, brown, black, grey, silver, gold), 

 części ciała: (head, hair, eyes, ears, nose, mouth, hands, fingers, legs, feet), 

 ubrania: (t-shirt, sweter, jacket, trousers, socks, shoes, scarf, cap, gloves, skirt, dress), 

 zabawki: (ball, doll, car, train, book, blocks, teddy bear, airplane, spider, fish),  

 mój dom: (house, kitchen, bedroom, bathroom, garden, door, window, doorbell, lamp, 

telephone, computer, tv,  bed, toilet, bathtub, duck, mirror, wall, floor, roof, chimney, 

racoon, stairs, fridge, cooker, washing machine, tree, apple,  bird, butterfly, bee, 

squirrel, monkey, car, doghouse, dog) 

oraz  

 zwierzęta domowe: (cat, dog, parrot, fish, hamster, rabbit), 

 zwierzęta wiejskie: (cow, pig, goat, chicken, rooster, sheep, turkey, duck), a także 

 zwierzęta dzikie: (lion, elephant, monkey, tiger, giraffe, toucan, parrot, zebra, 

crocodile, snake, turtle). 

II etap olimpiady (finał) odbędzie się w siedzibie MDK nr 2 w Bytomiu. 

6. Terminy: 

 I etap zgłoszenia do 31.05.2022r. 

 Wyniki I etapu: 02.06.2022r. 

 II etap (finał): 06.06.2022r.  (Poniedziałek - Godzina: 12.00) 

 

7. Ocena i nagrody 

 Oceny występów uczestników dokona  jury. Decyzje jury są ostateczne 

i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu jego przeprowadzenia. 

 Ocenie podlegać będzie:  

- Wiedza i umiejętność posługiwania się językiem angielskim 

- Poprawna wymowa uczestnika 

- Kreatywność, wykorzystanie rekwizytów. 

 Wygrywa zespół, który otrzyma największa liczbę punktów 

 Po olimpiadzie odbędzie się wręczenie nagród.  

 Każdy z uczestników otrzyma dyplom za udział. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka 

konieczność oraz prawo do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu 

 Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela koordynator Dariusz Chlapik        

(dariusz.chlapik@mdk2.bytom.pl). 

mailto:dariusz.chlapik@mdk2.bytom.pl


MDK nr 2 w Bytomiu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw 

osób trzecich, przez autorów zgłoszonych do Konkursu prezentacji. 

 

                  Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie! 


