XVI Powiatowy Konkurs Przyrodniczy „Co wiem o przyrodzie?”
przeznaczony dla uczniów klas I –III szkoły podstawowej
Sułów 2017/2018
Cele konkursu:
- zwiększanie zainteresowania przyrodą naszego regionu,
- pogłębianie uczucia przynależności i łączności z przyroda polską,
- kształtowanie świadomości regionalnej,
- stworzenie okazji do sprawdzenia praktycznej i teoretycznej wiedzy przyrodniczej,
- wdrażanie do zdrowej rywalizacji.
Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa im Juliusza Słowackiego w Sułowie
Adres: Sułów ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz
Tel. (71)3847133
Konkurs odbędzie na terenie Szkoły Podstawowej w Sułowie w dniu 11.05.2018 r. o godz. 900
Nauczyciele odpowiedzialni za organizację etapu powiatowego konkursu:
mgr Jolanta Ziębikiewicz, mgr Ryszard Ziębikiewicz.
Przebieg konkursu:
I etap szkolny – wyłonienie podczas eliminacji wewnątrzszkolnych trzech kandydatów
tworzących drużynę, która będzie reprezentowała szkołę w II etapie konkursu.
II etap powiatowy – wyłonienie podczas konkursu wiedzy przyrodniczej „Co wiem o
przyrodzie?” zwycięskiej drużyny przyrodników.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III nauczania zintegrowanego. Obejmuje
wiadomości teoretyczne i praktyczne z zakresu środowiska przyrodniczego tj. obserwowanie i
prowadzenie prostych doświadczeń przyrodniczych, opisywanie życia w wybranych
ekosystemach, rozpoznawanie zwierząt i roślin typowych dla wybranych krajobrazów, wyjaśnienie
zależności zjawisk przyrody od pory roku, podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody w
swoim środowisku, orientowanie się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt. Drużyna będzie
rozwiązywała różnego typu zadania, zagadki, krzyżówki, układanki. Wybrana z drużyny osoba
będzie prezentowała wyniki rozwiązanych zadań. Odbędą się również gry i zabawy, wykazujące
praktyczne umiejętności i sprawności przyrodnicze członków grupy.
Ocena zadań konkursowych.
Zadania konkursowe podlegają ocenie punktowej. Zwycięzcą konkursu zostaje drużyna, która
uzyska największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez dwie lub kilka drużyn
jednakowej liczby punktów o zwycięstwie decyduje dogrywka w formie zadania o wyższym
stopniu trudności. W skład Komisji Konkursowej wejdą nauczyciele – opiekunowie drużyn z
poszczególnych szkół. Sprawy sporne rozstrzyga organizator konkursu.
Nagrody dla uczestników konkursu zapewnia organizator konkursu:
- nagroda główna „Dar Natury” dla zwycięskiej szkoły,
- nagrody rzeczowe dla członków zwycięskiej drużyny,
- wyróżnienia i nagrody rzeczowe dla drużyn, które zajęły drugie i trzecie miejsce w
konkursie,
- dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu,

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NASZYM KONKURSIE!
TERMIN ZGŁOSZENIA DO 27.04.2018r. NA ZAŁĄCZONEJ KARCIE

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW DO
XVI KONKURSU PRZYRODNICZEGO
„Co wiem o przyrodzie?”
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Imię i nazwisko opiekuna.......................................................................................................

Termin zgłoszenia udziału w konkursie: do 27.04.2018r

e-mail: spsulow@poczta.onet.pl
fax (71)38-47-489
tel. (71)38-471-33
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