
POWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNY
„MALI PRZYRODNICY”

REGULAMIN
Organizatorzy konkursu
Wydział Inżynierii Środowiska Urzędu Miasta Żory.
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Żorach
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Przedszkola w Baranowicach

Zakres materiału
Konkurs obejmuje wiedzę o przyrodzie w najbliższym środowisku oraz sposobach
jej ochrony , także ciekawostki  dotyczące świata i jego mieszkańców. 
-segregacja śmieci
-niska emisja
-obieg wody w przyrodzie
-zwierzęta i rośliny chronione 
-pojęcia ekologiczne
-mapa/ważne miasta, rzeki, kierunki świata/
-ekosystemy/pole, las, park, łąka/                        

Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych  uczniów oraz
promocja ich wiedzy na temat świata i jego mieszkańców :
1) uwrażliwienie uczniów na piękno otaczającej przyrody,
2) rozszerzenie wiedzy dzieci na temat przyrody i ekologii 
3) budowanie poczucia własnej wartości i przydatności dla środowiska,
4) doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i prezentacji własnych 

osiągnięć.

1. WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs  odbędzie się w dniu 20 listopada 2014r. o godzinie 9.00 w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym nr 5 ul. Strażacka 6 w Żorach.



W konkursie bierze udział jedna 3 - osobowa drużyna z klas II – III,  każdej
żorskiej szkoły podstawowej wyłoniona w drodze eliminacji na szczeblu  szkolnym. 
Zgłoszenia do konkursu powiatowego należy kierować do ZSP nr 5 ul. Strażacka 6
w Żorach na kartach zgłoszeniowych (  e -mail  zsp5@autograf.pl )   (ZSP nr 5)
lub  telefonicznie  32  43-53-677  (  zgodnie  z  treścią  zawartą  w   kartach
zgłoszeniowych ) do dnia 14 listopada 2014 roku. 

Uwaga:
ZSP nr 5 w Żorach  w dniach 17 – 18 listopada skontaktuje się telefonicznie z
opiekunami  drużyn  w  celu  ostatecznego  potwierdzenia  udziału  drużyny   w
konkursie. W przypadku braku takiego kontaktu prosimy opiekuna o  telefon. 

2. ZASADY KONKURSU
Część 1   – obejmuje wykonanie ciekawego doświadczenia przyrodniczego.

Uczestnicy  konkursu  wykonują  doświadczenie,  omawiają jego przebieg i   efekt
końcowy  w trakcie konkursu.  Jeżeli wykonanie doświadczenia jest czasochłonne,
uczestnicy  konkursu  omawiają  przebieg  wcześniej  wykonanego  doświadczenia
( mogą wykorzystać zdjęcia lub rysunki) i prezentują jego efekt końcowy. 

Każda grupa na prezentację doświadczenia ma 3 minuty.

Część  2   -  turniej wiedzy  przyrodniczej  oraz  ekologicznej,  ze  szczególnym
uwzględnieniem wiedzy o otaczającej nas florze i faunie:

1) Część teoretyczna, w której drużyna rozwiązuje test:
 ekosystemy: las, pole, łąka, park
 rośliny i zwierzęta  chronione 
 pojęcia ekologiczne.
2) Część  praktyczno – zabawowa ( kalambury, rebusy, praca z mapą, zagadki).

3. NAGRODY i WYRÓŻNIENIA 
1) Dyplom oraz nagrody rzeczowe dla każdego uczestnika konkursu.
2) Statuetka oraz nagrody rzeczowe dla  drużyn zwycięskich – miejsca I-III.

W przypadku miejsc równorzędnych organizator zastrzega  sobie prawo 
przeprowadzenia dogrywki.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1) Zgłoszenie  udziału  w konkursie  stanowi  potwierdzenie  przez  uczestników

zgody na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

mailto:zs8zory@zs8.zory.pl


2) Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza posiadanie przez szkołę zgody
na publikację zdjęć uczestników konkursu.

3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu.
4) Zwycięska  drużyna  będzie  reprezentowała  nasze  miasto  w  konkursie

wojewódzkim, który odbędzie się 16 kwietnia 2015 roku w ZSP nr 5 ul.
Strażacka 6 w Żorach

Osoby przygotowujące konkurs:
nauczyciele  edukacji  wczesnoszkolnej  Zespołu   Szkolno  -  Przedszkolnego  nr  5:
Małgorzata  Koc,  Małgorzata  Mincer,  Lucyna  Mika  przy  współpracy  z  doradcą
metodycznym Jadwigą Tabor

Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w etapie powiatowym 
konkursu przyrodniczo-ekologicznego „ Mali przyrodnicy”.

Karta zgłoszeniowa uczestnika na powiatowy konkurs przyrodniczo-ekologiczny
20 listopada 2014 roku godzina 9.00 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5

ul. Strażacka 6 w Żorach. 

Lp. Imię i nazwisko Klasa Nazwa placówki Nazwisko opiekuna, 
telefon kontaktowy
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