XVI

Międzyszkolny Konkurs
Ekologiczny

dla klas trzecich szkoły podstawowej
pod hasłem:

„Ziemia, woda i powietrze.
Jak dbać o czyste powietrze?”
Szanowni Państwo !
Zapraszamy uczniów klas trzecich
do udziału w szesnastej edycji
Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego
organizowanego przez
Szkołę Podstawową nr 10 we Włocławku
im. 2 Armii Wojska Polskiego.
Honorowy patronat nad konkursem obejmuje
Dyrektor Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
Pani dr Maria Palińska

Cele i zagadnienia konkursu:
 budzenie zainteresowań życiem na Ziemi (co to jest atmosfera, rola atmosfery w życiu Ziemi,
jakie organizmy są związane z atmosferą, skład powietrza, po co są w nim inne gazy poza
tlenem; rola tlenu w życiu na Ziemi; rodzaje zanieczyszczeń powietrza oraz sposoby
zapobiegania im);
 uświadomienie, że zanieczyszczanie powietrza przynosi zgubę wielu gatunkom roślin i
zwierząt a także człowieka (tu - częste choroby dróg oddechowych i nie tylko);
 uświadomienie, że dbanie o czyste powietrze jest bardzo ważne;
 uświadamianie negatywnego wpływu zachowań ludzkich ogólnie na przyrodę, co może się
wydarzyć za sto lat;
 doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem – napisanie przygotowanej krótkiej
bajki własnego autorstwa na temat zanieczyszczania powietrza i jak temu zaradzić (tytuł
bajki wg własnego pomysłu autorów – dzieci przepisują na komputerze przygotowany
wcześniej tekst), ozdobienie tekstu dowolną grafiką (programy: Ms Word, Paint, Internet);
 doświadczenia, które pozwolą dzieciom na ustalenie wniosków związanych z
zanieczyszczeniami powietrza (przyczyny-skutki-jak temu przeciwdziałać), ćwiczenia
oddechowe – dlaczego są takie ważne;
 dostarczanie dzieciom przeżyć związanych ze współzawodnictwem;
 oswajanie uczniów z formą konkursową w wymiarze międzyszkolnym;
 wymiana doświadczeń między nauczycielami i uczniami biorącym udział w konkursie.
REGULAMIN KONKURSU
1. Termin i miejsce
 Konkurs ekologiczny dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej odbędzie się 2
kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 10 we Włocławku, ul. Starodębska 21 b o godz. 13.00.
 Dojazd czterech reprezentantów ze szkoły wraz z opiekunem na własny koszt.
2. Uczestnicy
 Konkurencje: wiedzy – zadania testowe i doświadczenia (2 osoby), działania na komputerze i gra planszowa (2
osoby).
 Konkurs obejmuje dzieci z klas trzecich szkoły podstawowej miasta Włocławka i okolicy– po czterech
reprezentantów ze szkoły.
 Zgłoszenia uczestników prosimy przesłać do dnia 21 marca 2019 r. na adres naszej szkoły (adres szkoły na załączonej
karcie zgłoszenia).
3. Zakres wiadomości i umiejętności konkursowych:






podstawowe pojęcia związane z atmosferą, skład atmosfery;
organizmy związane z powietrzem,
zanieczyszczenia powietrza i sposoby zapobiegania im,
wpływ oddziaływań człowieka na stan powietrza dziś i za sto lat,
umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania doświadczeń.

Organizatorzy

Szkoła Podstawowa nr 10
ul. Starodębska 21 b
87 – 800 Włocławek

Karta zgłoszenia uczestników
XVI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej
dla uczniów klas III szkoły podstawowej
(przy nazwisku ucznia proszę podać konkurencję)
Nazwa szkoły - ………………………………………………………………….………………...
Konkurencja – wiedza:
Imię i nazwisko ucznia - …………………………………………………………………….……
Imię i nazwisko ucznia - ……………………………………………………….…………………
Konkurencja praktyczna:
Imię i nazwisko ucznia - ……………………………………………………….…………………
Imię i nazwisko ucznia - ……………………………………………………….…………………
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu –
……………………………………………………………………………………..............................

Podpis dyrektora szkoły
…………………………

