"Where is Santa?"
Poszukiwania Świętego Mikołaja w Zamojskiej Siódemce
Od 2016 roku w naszej szkole organizowany jest Turniej Języka Angielskiego „Where
is Santa?” dla zamojskich przedszkolaków.
Celem konkursu jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i
przyjemny sposób, zintegrowanie przedszkolaków z uczniami szkoły, łączenie nauki z
zaletami zabawy, wdrażanie do przestrzegania zasad właściwego zachowania oraz
współzawodnictwa w czasie konkursu.
I edycja odbyła się 9 grudnia 2016 roku. Do turnieju zgłosiły się 5-osobowe
drużyny z 11 zamojskich przedszkoli. Turniej oparty był na zabawach językowych,
ruchowych oraz pracy zespołowej. Dzieci miały do wykonania 5 zadań ukrytych
w świątecznych prezentach. Było to między innymi łowienie ryb dla Mikołaja czy też
przygotowanie rysopisu zaginionego. Zmagania drużyn przerywane były wpadającą w ucho
piosenką o Mikołaju pt.„He has a red, red coat”. Turniej prowadziła pani Mikołajowa p.Marlena Szczepanek, której pomagał Elf - p. Agnieszka Dybzińska oraz Śnieżynka p. Anna Hadło. Dzieci wykazały się znakomitą znajomością języka angielskiego oraz wiedzą
na temat Mikołaja.

8 grudnia 2017 roku odbyła się druga edycja tego niezwykłego turnieju. Do szkoły
przybyli najmłodsi miłośnicy języka angielskiego, Świętego Mikołaja oraz dobrej zabawy.
Wyczekiwany przez wszystkich gość zjawił się dopiero wtedy, gdy uczestnicy turnieju
wykazali się wiedzą na jego temat. Zadania konkursowe wymagały nie tylko znajomości
języka angielskiego, ale też szybkości ich wykonania. W trakcie trwania turnieju dzieci
bawiły się śpiewając angielskie piosenki z pokazywaniem. Uczestnicy okazali się ekspertami
do spraw Mikołaja. Przedszkolaki znały imiona reniferów ciągnących sanie Mikołaja,
potrafiły go dokładnie opisać. Ponadto, poradziły sobie z rozpoznawaniem przedmiotów
ukrytych w worku Mikołaja, łowiły ryby. Pojawił się także akcent z tradycji Wielkiej
Brytanii, czyli „christmas crackers,” kartonowe rolki zawierające niespodziankę - zagadkę,
zapakowane w kolorowy papier, w sposób przypominający duży cukierek. Aby dostać się do
środka, należało chwycić za końce i energicznie pociągnąć.

Już dwukrotnie Mikołaj odwiedził naszą szkołę i nagrodził językowe zmagania najmłodszych
rywalizację i współzawodnictwo zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu!

