REGULAMIN
MIEJSKIEGO KONKURSU
„ROZPOZNAWANIE DRZEW I KRZEWÓW”
1. Organizator konkursu:
•
Szkoła Podstawowa nr 56 w Bydgoszczy, ul. Bośniacka 3, tel/fax: 52 371 28 10,
•
Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Bydgoszczy, ul. Bernardyńska 6.
2. Cele edukacyjne konkursu:
•
rozpoznawanie pospolitych gatunków drzew i krzewów na podstawie liści, igieł, owoców,
szyszek,
•
kształcenie umiejętności posługiwania się kluczami, przewodnikami i atlasami w celu
rozpoznawania drzew i krzewów,
•
kształtowanie odpowiedniego stosunku do otaczającej przyrody.
3. Zakres tematyczny:
•
drzewa i krzewy znajdujące się w Polsce pod ochroną,
•
wybrane bydgoskie pomniki przyrody (informacje zamieszczone na stronie internetowej
www.lop. bydgoszcz.pl „Śladami bydgoskich pomników przyrody” oraz
www.czystabydgoszcz.pl „Pomniki przyrody centrum Bydgoszczy”),
•
budowa morfologiczna i anatomiczna roślin nasiennych,
•
rozmnażanie się roślin nasiennych,
•
rozpoznawanie pospolitych gatunków drzew i krzewów na podstawie liści, igieł, owoców,
szyszek.
4. Uczestnicy:
•
uczniowie szkół podstawowych klas IV – VI.
5. Miejsce i termin konkursu:
•
Konkurs zostanie przeprowadzony 21 kwietnia 2016r. w Szkole Podstawowej nr 56
w Bydgoszczy, przy ul. Bośniackiej 3 o godzinie 13.00.
6. Forma konkursu
Konkurs będzie składał się z dwóch części:
•
teoretycznej – test wyboru,
•
praktycznej – rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów na podstawie liści, igieł, owoców,
szyszek (finaliści).
7. Warunki uczestnictwa:
•
Do konkursu każda szkoła może zgłosić dwie osoby.
•
Dane uczniów należy podać pisemnie w terminie do 11 kwietnia 2016r. na adres Szkoły
Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy, z dopiskiem: „MIEJSKI KONKURS - ROZPOZNAWANIE
DRZEW I KRZEWÓW”.
•
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę, numer i adres szkoły, wyraźnie podane imiona i
nazwiska uczniów oraz nauczycieli - opiekunów.
•
Prosimy uczniów o zabranie ze sobą „Oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych” podpisanego przez rodzica uczestnika konkursu.
Druk oświadczenia do pobrania na stronie: www.lop.bydgoszcz.pl/pobieranie/
Organizatorzy:
Nauczyciele przyrody SP Nr 56:
Ewa Kolenda
Jarosław Jagodziński
Zarząd Okręgu LOP w Bydgoszczy

Lista gatunków wymaganych na konkursie:


































Berberys zwyczajny
Bez czarny
Bluszcz pospolity
Brzoza brodawkowata
Buk pospolity
Bukszpan zwyczajny
Cis pospolity
Cyprysik Lawsona
Czeremcha zwyczajna
Daglezja zielona
Dąb bezszypułkowy
Dąb czerwony
Dąb szypułkowy
Dereń świdwa
Forsycja zwisła
Głóg jednoszyjkowy
Grab pospolity
Jałowiec pospolity
Jarząb pospolity
Jarząb szwedzki
Jaśminowiec wonny
Jemioła pospolita
Jesion wyniosły
Jodła pospolita
Kalina koralowa
Karagana syberyjska
Kasztanowiec zwyczajny
Klon jawor
Klon jesionolistny
Klon plony
Klon pospolity
Klon srebrzysty
Leszczyna pospolita



































Ligustr pospolity
Lilak pospolity
Lipa drobnolistna
Lipa szerokolistna
Lipa srebrzysta
Modrzew europejski
Morwa biała
Olsza czarna
Orzech włoski
Pięciornik krzewiasty
Robinia akacjowa
Rokitnik zwyczajny
Róża dzika
Sosna górska (kosodrzewina)
Sosna limba
Sosna pospolita
Sosna wejmutka
Sumak octowiec
Śnieguliczka biała
Świerk pospolity
Tawuła średnia
Topola biała
Topola czarna
Topola osika
Trzmielina europejska
Wiąz górski
Wiąz polny
Wiąz szypułkowy
Wierzba uszata
Wierzba wiciowa
Złotokap zwyczajny
Żywotnik wschodni
Żywotnik zachodni

Bydgoskie pomniki przyrody opisane w ścieżkach dydaktycznych:
•

„Śladami bydgoskich pomników przyrody” -

www.lop.bydgoszcz.pl

•

„Pomniki przyrody centrum Bydgoszczy” - www.czystabydgoszcz.pl

