REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO
DLA KLAS III
„Wiosna, lato, zima, jesień: jakie przyroda barwy niesie”
CELE KONKURSU:

•
•
•
•
•
•
•
•

rozwijanie świadomości ekologicznej uczniów,
poszerzenie wiedzy na temat roślin i zwierząt żyjących w takich środowiskach
przyrodniczych, jak: park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka),
zwiększenie świadomości ekologicznej i wiedzy o zmieniających się porach roku,
kształtowanie wrażliwości uczniów na potrzeby środowiska przyrodniczego,
propagowanie wśród dzieci działań zmierzających do ochrony środowiska,
kształtowanie jedności ze środowiskiem naturalnym,
propagowanie zdrowego trybu życia,
zachęcanie do segregowania i informowanie o korzyściach z recyklingu.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE
Eliminacje przebiegać będą w dwóch etapach:
• etap I – szkolny; każda szkoła wyłania dwóch reprezentantów z klas III, biorących udział w II
etapie
• etap II- międzyszkolny – turniej wiedzy ekologiczno – przyrodniczej, który odbędzie się 26
kwietnia 2019r. w PSP nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu o godz. 8:30. W konkursie
bierze udział dwóch reprezentantów każdej szkoły, z których każdy indywidualnie pracuje na
sukces.
ZAGADNIENIA KONKURSOWE:

•
•
•
•
•

świat wokół nas (fauna, flora, krajobraz),
zjawiska atmosferyczne,
zdrowy styl życia,
ekologia i my,
ciekawostki przyrodnicze.

Powyższe wiadomości zawarte są w podręcznikach do edukacji wczesnoszkolnej oraz w ogólnie
dostępnej literaturze dziecięcej poruszającej zagadnienia przyrodnicze i ekologiczne.
ORGANIZACJA KONKURSU
•

•

•

Każdy uczestnik konkursu przynosi ze sobą przybory do pisania.
Nad przebiegiem konkursu wiedzy ekologiczno – przyrodniczej czuwać będzie jury, w
którego skład wejdą przedstawiciele organizatorów oraz losowo wybrani opiekunowie
uczestników.
W dniu konkursu każdy uczestnik musi posiadać ze sobą zgodę rodzica/prawnego opiekuna na
udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych. Wzór oświadczenia znajduje się w
załączniku.
Zgłoszenia udziału w konkursie wiedzy ekologiczno – przyrodniczej należy przesłać pocztą
elektroniczną na adres (szkola@psp15.opole.pl lub faxem tel./fax 077 455 28 03 )
do 28 marca 2019 r. z dopiskiem
KONKURS EKOLOGICZNY DLA KLAS III
„Wiosna, lato, zima, jesień: jakie przyroda barwy niesie"

•

ORGANIZATORZY:
mgr Joanna Pajączkowska – nauczyciel PSP nr 15
• mgr Alicja Jadach – nauczyciel PSP nr 15

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

