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DOBRE PRAKTYKI W EDUKACJI 

SZKOŁA PODSTAWOWA SKOMIELNA BIAŁA 

„Dzielimy się doświadczeniami” 

 

Tytuł / nazwa przedsięwzięcia: PIOSENKA ANGIELSKA W NASZEJ SZKOLE –   

                   Szkolny Konkurs Świątecznej Piosenki Angielskiej pt. 

‘Christmas Songs’ 

 

Autor przedsięwzięcia: Renata Pustuła – nauczyciel języka angielskiego  

 

1. OPIS DOBREJ PRAKTYKI: 

Szkolne konkursy piosenki angielskiej przeprowadzane są w naszej szkole już            

od kilku lat. W marcu 2013 roku z okazji Pierwszego Dnia Wiosny odbył się Szkolny 

Konkurs Piosenki Angielskiej pt. ‘You can sing’. Natomiast 22 stycznia 2014 roku odbył się 

Szkolny Konkurs Świątecznej Piosenki Angielskiej pt. ‘Christmas Songs’.  

Głównym celem konkursu było rozbudzanie motywacji dzieci do nauki języka 

angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób – poprzez piosenkę oraz prezentacja 

umiejętności wokalnych i językowych uczniów. Przed szeroką publicznością szkolną 

zaprezentowane zostały różnorodne kolędy i piosenki świąteczne wykonane w języku 

angielskim przez solistów lub zespoły wokalne. Uczniowie dużo wcześniej przygotowywali 

się do konkursu pod okiem nauczyciela języka angielskiego. Poznawali nowe słowa i zwroty, 

ćwiczyli prawidłową wymowę angielską i intonację. Rozwijali swoją kreatywność w zakresie 

przygotowania oprawy scenicznej (stroje, rekwizyty, choreografia).  

Występy prezentowały wysoki poziom, co można było wywnioskować po reakcji 

zaciekawionej publiczności i burzliwych obradach jury. Komisja konkursowa przyznała trzy 

miejsca, jednak w nagrodę za wkład pracy i trud włożony w przygotowanie się do występu 

wszyscy uczestnicy rywalizacji otrzymali pamiątkowe dyplomy, słodycze i drobne upominki. 

Na zakończenie imprezy cała publiczność szkolna zaśpiewała wspólnie popularny utwór 

świąteczny pt. We wish you a merry Christmas. Konkurs przyniósł dzieciom wiele radości      

i niezapomnianych emocji. 

W kolejnym roku szkolnym w ramach dobrej praktyki: Piosenka angielska w naszej 

szkole planowany jest Konkurs Piosenki Walentynkowej pt. ‘Love Songs’ (luty 2015 r.). 
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2. REZULTATY / KORZYŚCI / EFEKTY: 

- zwiększenie zainteresowania nauką języka angielskiego 

- podniesienie kompetencji językowych uczniów, poszerzenie znajomości słownictwa                     

i struktur gramatycznych, doskonalenie prawidłowej wymowy i intonacji  

- zapoznanie uczniów z tradycjami i zwyczajami świątecznymi w krajach anglojęzycznych 

- kształtowanie postawy ciekawości i otwartości wobec innych kultur 

- umacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły oraz możliwości językowe  

- uwrażliwianie na piękno twórczości artystycznej 

- popularyzacja muzyki i śpiewu wśród dzieci 

- rozwijanie zdolności artystycznych i kreatywności uczniów  

- nabywanie swobody scenicznej, przełamywanie obaw i strachu przed wystąpieniami 

publicznymi  

- wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji  

- promowanie „młodych talentów” – osób uzdolnionych muzycznie i językowo  

 

3. RADY I WSKAZÓWKI: 

Fundusze potrzebne są na: nagrody i słodycze, wykonanie dyplomów oraz 

przygotowanie dekoracji. Warto szukać sponsorów, którzy wspomogą finansowo aktywne 

działania szkoły. 

  

4. ZAŁĄCZNIKI: 

link do strony internetowej szkoły http://spgskomielna.w.interia.pl/ 

zdjęcia 

http://spgskomielna.w.interia.pl/
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