VII IGRZYSKA SZKÓŁ POLONIJNYCH I
MIEDZYNARODOWYCH
Z IRLANDII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ
„Moja Polska – 100 lat Niepodległej!”

Data: Sobota 19 maja 2018 godz. 10.00 – 16.00

Obiekty szkolne i sportowe:
Polska Szkoła w Letterkenny/
Polish School in Letterkenny
Errigal College
Windyhall
Co. Donegal
Ireland

PROGRAM IGRZYSK

I. OLIMPIADA NAUKOWA
Każda z olimpiad naukowych będzie miała formę pisemną, a
poziom trudności, będzie dostosowany do wymienionych poniżej
grup wiekowych.

1. Dyktando dla Polonii





Nauczanie zintegrowanie, w tym oddzielnie klasy 1, 2, 3 (20 min)
Klasy 4-6 (30 min)
Gimnazjum (45 min)
Rodzice, nauczyciele (45 min)

W olimpiadzie nie mogą brać udziału absolwenci filologii polskiej.

2. Matematyka i logiczne myślenie





Nauczanie zintegrowanie, w tym oddzielnie klasy 1, 2, 3 (20 min)
Klasy 4-6 (30 min)
Gimnazjum (45 min)
Rodzice, nauczyciele (45 min)
W olimpiadzie nie mogą brać udziału absolwenci matematyki.

3. Sprawdzian wiedzy z historii Polski





Nauczanie zintegrowane, w tym oddzielnie klasy 1, 2, 3 (20 min)
Klasy 4-6 (30 min)
Gimnazjum (45 min)
Rodzice, nauczyciele (45 min)

4. Sprawdzian wiedzy z geografii Polski





Nauczanie zintegrowanie, w tym oddzielnie klasy 1,2,3 (20 min)
Klasy 4-6 (30 min)
Gimnazjum (45 min)
Rodzice, nauczyciele (45 min)

II OLIMPIADA SPORTOWA
1. Piłka nożna – turniej otwarty pod hasłem
„Polonia gotowa na Mistrzostwa Świata w Rosji!”





Nauczanie zintegrowanie
Klasy 4-6
Gimnazjum
Rodzice, nauczyciele

W zależności od ilości zgłoszonych drużyn, zostanie ustalony system
rozgrywek (grupowy lub systemem pucharowym).

2. Bieg przełajowy na jedną milę PSL (Polska Szkoła Letterkenny) ze startu
wspólnego według kategorii wiekowych. W tym sztafety biegowe!






Nauczanie zintegrowanie (indywidualnie i sztafety)
Klasy 4-6 (indywidualnie i sztafety)
Gimnazjum (indywidualnie i sztafety)
Rodzice, nauczyciele (indywidualnie i sztafety)

3. Olimpiada z wiedzy na temat „Polska Reprezentacja Piłki Nożnej – na
Mistrzostwach Świata – teoretyczny test Polonii przed Mundialem w Rosji





Nauczanie zintegrowanie (20 min)
Klasy 4-6 (30 min)
Gimnazjum (45min)
Rodzice, nauczyciele (45 min)

Prace będą ocenione przez piłkarskich działaczy społecznych.

III. OLIMPIADA ARTYSTYCZNA

1. Występ szkolnych grup teatralnych. Tematyka dowolna.
Przedstawienie o maksymalnej długości 15 min.
2. Występ taneczny
 Indywidualny
 Grupowy
Długość występu do 5 min.

3. Występy muzyczne i wokalne (piosenki śpiewane tylko w języku polskim):
 Soliści, wokaliści (maksymalnie 3 osoby ze szkoły)
 Zespoły muzyczne (jeden z każdej ze szkół lub jeden solista i jeden
instrumentalista)
 Chóry (maksymalnie jeden chór z każdej szkoły)
Długość występu do 5 min.
4. Konkurs recytatorski (Tematyka dowolna)

5. Konkurs plastyczny
(Temat: „Moja Polska”. Prace plastyczne, szkoły lub uczestnicy
indywidualni przywożą z sobą i składają na miejscu w dniu olimpiady 19 maja
2018 do godz. 11.00 w Polskiej Szkole w Letterkenny na ręce Jury)

6. Konkurs fotograficzny
(Temat: „Moja Polska”. Wydrukowane prace fotograficzne, szkoły lub
uczestnicy indywidualni przywożą z sobą i składają na miejscu w dniu
olimpiady 19 maja 2018 do godz. 11.00 w Polskiej Szkole w Letterkenny na
ręce Jury)

7. Konkurs filmowy
(Temat: „Moja Polska”. Nadsyłanie prac tylko i wyłącznie drogą
mailową (dopuszczamy czytelne skany) w terminie do 10 maja 2018 na
skrzynkę: tomasz.bastkowski@szkolasen.com)

8. Konkurs literacki
(Temat: „Moja Polska”. Nadsyłanie prac tylko i wyłącznie drogą mailową
(dopuszczamy czytelne skany) w terminie do 10 maja 2018 na skrzynkę:
tomasz.bastkowski@szkolasen.com)

9. Konkurs poetycki
(Temat: „Moja Polska”. Nadsyłanie prac tylko i wyłącznie drogą mailową
(dopuszczamy czytelne skany) w terminie do 10 maja 2018 na skrzynkę:
tomasz.bastkowski@szkolasen.com)

PUNKTACJA I KLASYFIKACJA
Punkty za miejsca we wszystkich konkurencjach będą przyznawane
następująco:
1. miejsce 10 punktów
2. miejsce 7 punktów
3. miejsce 3 punkty
Następnie wszystkie punkty zdobyte przez zawodników poszczególnych
szkół zostaną zsumowane i w celu wyłonienia 3 tytułów mistrzowskich,
szkoły najbardziej naukowej, usportowionej i kulturalnej.
Najbardziej prestiżowy jednak będzie tytuł mistrzowski obejmujący
wszystkie kategorie z 3 olimpiad.
Dla zwycięzców poszczególnych konkurencji, indywidualnie i drużynowo
przewidziane są trofea i atrakcyjne nagrody.

*Szczegółowe regulaminy dotyczące poszczególnych konkurencji,
tezy konkursowe i zakresy materiałów dla olimpiad
przedmiotowych otrzymają Państwo natychmiast po odesłaniu
formularza zgłoszeniowego.

