ZAPROSZENIE
NA KONKURS
PRZYRODNICZOHUMANISTYCZNY
„NIEZWYKŁY ŚWIAT OWADÓW”

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
PRZYRODNICZO–HUMANISTYCZNEGO

„Niezwykły Świat Owadów”
I Organizator
Szkoła Podstawowa nr 4 w Bydgoszczy oraz Liga Ochrony Przyrody
Oddział w Fordonie zapraszają uczniów szkół fordońskich do udziału w
5 Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczo–Humanistycznym „Niezwykły
Świat Owadów”
II Cele konkursu
• popularyzowanie wiedzy przyrodniczej i umiejętności pięknego
wypowiadania się przy pomocy słów i obrazów,
• propagowanie dbałości o kulturę języka,
• czerpanie radości z pracy w zespole i rywalizacji z rówieśnikami
z różnych szkół,
• rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi źródłami informacji
w celu zdobycia wiedzy na temat owadów polskich,
• rozwijanie wrażliwości estetycznej i potencjału twórczego uczniów.
III Adresat konkursu
• Uczniowie fordońskich szkół podstawowych – klas 4 – 6
Warunki udziału w konkursie:
wyłonienie w szkole zespołu składającego się z trzech uczniów, którzy wybiorą
wspólnie gatunek KRAJOWEGO OWADA CHRONIONEGO, ułożą o nim
ciekawą historię, opowiedzą o jego życiu i przedstawią jego obraz (jedna osoba
opowiada, jedna przedstawia ustnie informacje przyrodnicze, jedna
prezentuje pracę plastyczną) – format A2, technika dowolna, całkowity czas
prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. W czasie prezentacji przyrodniczej
prosimy o nie używanie nazw łacińskich i pojęć znacznie wykraczających poza
podstawę programową z przyrody.

IV Co podlega ocenie
Oceniane będą łącznie wszystkie działania podjęte przez uczestników:
• ekspozycja pracy plastycznej,
• ustna prezentacja historyjki,
• przedstawienie ustne informacji przyrodniczych,
• wspólne rozwiązanie zadania dotyczącego owadów.
V Przebieg konkursu
• prezentacja wszystkich działań podjętych przez uczestników,
• wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody rzeczowe.
VI Termin i miejsce konkursu
15 kwietnia 2015 roku o godz. 14:30; Szkoła Podstawowa nr 4, Bydgoszcz,
ul. Wyzwolenia 4.
Termin zgłoszenia
• do 31 marca 2015 r.
Zgłoszenia należy przesyłać pocztą, faksem lub mailem (majap26@interia.pl)
Szkoła Podstawowa nr 4 , 85-790 Bydgoszcz, ul. Wyzwolenia 4
z dopiskiem „NIEZWYKŁY ŚWIAT OWADÓW”
Informacji na temat konkursu udzielają: Regina Tryka, Magdalena Stefaniak,
Maria Panfil, tel./ faks 52 343 93 39

