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SPELLING BEE
A „Jedlik Ányos” Tudományos Ismeretterjesztő Társaság 2022/2023 tanévben
III. alkalommal hirdeti meg angol nyelvű betűzési versenyét Miskolc 5-6. és 7-8. osztályos
diákjai számára.
A jelentkezési határidő:
A verseny időpontja:
Helyszíne:

2022. október 3.
2022. október 13. 15 óra
Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium
3530 Miskolc, Nagyváthy J. u. 5.

A betűzés csak látszólag tűnik könnyűnek, hiszen aki angolt tanul tudja, hogy nagy az eltérés a
szavak leírása és a kiejtése között. Nemcsak a leírásához szükséges, hogy tudjuk betűzni a szavakat,
hanem a mindennapi társalgás során is gyakran kell alkalmazni. Célunk a versenyen való
részvétellel, hogy a tanulók elmélyítsék a tudásukat és felkészüljenek a majdani nyelvvizsgára. A
követelmények alkalmazkodnak a tanulók korosztályának megfelelő tananyaghoz és elváráshoz.
A jelentkezéskor kérjük közölni, hogy heti hány órában tanulja az angol nyelvet vagy tagozatos-e!
A verseny felépítése:
I.
ELŐDÖNTŐ 1. rész
összefüggő képsorozatról 5 mondat elmondása kép illusztráció alapján
5-6. osztály és 7-8. osztály
A témakörök megegyeznek természetesen a korosztálynak megfelelő szókincs kerül a
szószedetbe.
Témakörök:
- Family - relationships
- Personal appearances
- Family occasions
- Travelling - holiday
- Hobbies
- School
- Eating - fruits, vegetables, basic foods
- Our surroundings - animals, plants, houses, towns, cities,
- Environment
- Jobs
- Health
ELŐDÖNTŐ 2. rész
a versenyzőknek a zsűri által megadott magyar szavakat kell betűzniük
Pontegyenlőség esetén a további szavak betűzése dönt a tovább jutásról
II.

DÖNTŐ
A döntőbe került versenyzőknek angol szavakat kell kiegészíteniük hiányzó betűkkel, majd
szavakat helyesen betűzni.

A legeredményesebb versenyzők közül kerül ki az első három helyezett.
Célja a versenynek a kommunikatív nyelvoktatás támogatása. A verseny segítséget nyújt a későbbi
nyelvvizsgához való felkészülésre pl. képleírásra és a szóban történő megnyilvánulásra, hiszen az
idegen nyelv elsajátítása elengedhetetlen a mai világban.
Nevezési díj:
Fizetés:

500 Ft/fő
átutalással a 10918001-00000117-29750006 bankszámlaszámra

Díjazás:

Minden versenyző emléklapot kap.
Korcsoportonként az 1-3. helyezett
jutalomban részesül!

oklevélben

és

Érdeklődni telefonon a 06/30/625-8177 számon lehet.

M. Bodolai Fatime
igazgató

tárgy

