Mińsk Mazowiecki, wrzesień 2013 r.

„Ojczyzna – to nie tylko naród, historia i tradycja,
ale i ziemia, jej bogactwa i piękno”
Podążając w ślad za przytoczoną myślą wybitnego historyka i bibliografa
Joachima Lelewela, zapraszamy uczniów powiatu mińskiego do udziału
w

II Powiatowym Konkursie Przyrodniczo – Ekologicznym

EKOŻACZEK 2013
Adresowany jest on do uczniów, dla których obcowanie z przyrodą i troska
o jej stan są nie tyle obowiązkiem, co przyjemnością i potrzebą.

Patronat honorowy:
Marcin Jakubowski – Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki

Konkurs składa się z dwóch niezależnych zadań:
turnieju wiedzy i części plastycznej.
W tym roku tematem przewodnim turnieju wiedzy przeznaczonego dla
uczniów klas IV – VI będą:

Rośliny i zwierzęta polskich pól i łąk
Części plastycznej adresowanej do uczniów klas I – VI przyświecać będzie
hasło:

Jestem przyjacielem przyrody

TURNIEJ WIEDZY
Rośliny i zwierzęta polskich pól i łąk
Cele Konkursu:
poszerzenie, usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy ogólnej z zakresu
przyrody, ekologii i ochrony środowiska
wzmocnienie zainteresowania przyrodą i potrzeby kontaktu z nią
uwrażliwienie na piękno i bogactwo środowiska naturalnego
rozbudzenie poczucia współodpowiedzialności za stan otaczającego nas
świata
uświadomienie

znaczenia

obszarów

chronionych

dla

zachowania

różnorodności biologicznej
doskonalenie umiejętności prezentowania posiadanej wiedzy
propagowanie kultury ekologicznej wśród uczniów
integracja szkół i wymiana doświadczeń

Konkurs przeprowadzony zostanie w październiku 2013r.
Turniej wiedzy przebiegał będzie w dwóch etapach:

szkolnym – polegającym na rozwiązaniu przesłanego przez nas testu
sprawdzającego wiedzę o roślinach i zwierzętach polskich pól i łąk
oraz ogólną wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska

powiatowym – w którym wezmą udział uczniowie wyłonieni w czasie
eliminacji szkolnych. Każdą szkołę reprezentować będzie jedna osoba.

Etap powiatowy Konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kopernika 9.
Chęć udziału w Konkursie prosimy zgłaszać do końca września 2013r.
pocztą elektroniczną na adres eko-zaczek@wp.pl.
Ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów konkursu:
Agnieszki Wodzińskiej, Małgorzaty Szczęsnej,
Anny Sadurskiej, Bożeny Polkowskiej, Małgorzaty Chodorek, Marzeny Redy

Pozdrawiamy i czekamy na Państwa decyzję

„Jestem przyjacielem przyrody”

Do udziału w konkursie plastycznym zapraszamy uczniów klas I – VI.
Waszym zadaniem jest:

PROMOCJA WYPOCZYNKU NA TERENIE
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO.
Cele Konkursu:
propagowanie wiedzy przyrodniczej i turystyki
przyswojenie właściwych zachowań podczas zwiedzania obszarów
chronionych
pomoc w odkryciu różnorodności i bogactwa przyrody ojczystej
zainteresowanie formami ochrony przyrody
doskonalenie umiejętności sprawnego korzystania z różnych źródeł
informacji
rozwijanie umiejętności plastycznych
pobudzenie wrażliwości i wyobraźni
rozwijanie twórczej, kreatywnej osobowości

Forma pracy konkursowej:
zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pocztówki o dowolnym
formacie i kształcie
autorem pracy konkursowej może być jedna osoba
na odwrocie pracy konkursowej prosimy o zamieszczenie informacji
o autorze pracy i jego opiekunie:
 imię, nazwisko i wiek autora pracy z podaniem klasy
 imię i nazwisko nauczyciela opiekującego się uczestnikiem konkursu
 nazwa szkoły i jej adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr telefonu)

Kryteria oceny:
Ocenie przeprowadzonej w dwóch kategoriach wiekowych (I –III i IV – VI)
podlegać będą:
umiejętność wybrania najistotniejszych informacji o Poleskim PN
oraz ich przekazanie w efektownej formie, zachęcającej do zwiedzenia parku
pomysłowość edytorsko – plastyczna
estetyka i staranność wykonania

Termin:
Prace konkursowe prosimy przesyłać do 11 X 2013r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr1; ul. Kopernika 9; 05 – 300 Mińsk Mazowiecki;
Rozdanie nagród laureatom odbędzie się podczas finału Konkursu,
o którego terminie poinformujemy Państwa ze stosownym wyprzedzeniem.
Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zatrzymane przez
organizatorów i wzbogacą zbiory szkolnego koła LOP

Organizatorzy

