VI POWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY
„Świat wokół nas”
REGULAMIN

1. Cele konkursu:
-

rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów

-

kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody

-

rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce

-

rozwijanie zainteresowania pięknem otaczającego świata,

-

stworzenie możliwości osiągnięcia sukcesu

-

kształcenie logicznego myślenia i poprawnego formułowania wniosków

-

pobudzenie wrażliwości uczniów na piękno przyrody przedstawionej
w muzyce, plastyce, literaturze, etc.

2. Charakter konkursu:
-

konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV– VI

-

w konkursie biorą udział 2-osobowe drużyny

-

każda szkoła może zgłosić 1 zespół uczniów.

3. Organizatorzy konkursu- PCPPPiDN w Głogowie i Szkoła Podstawowa Nr 12
z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie
4. Termin i miejsce konkursu: 9 marca 2016 r. godz.830 ,
Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Głogowie, ul. Gomółki 43

5. Warunek uczestnictwa:
Przesłanie pisemnego zgłoszenia w terminie do 26 lutego 2016 r. ( w załączeniu wzór
protokołu) na adres ODM w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38 lub pocztą
elektroniczną na adres: rogowskaiwona@o2.pl

6. Przebieg konkursu- konkurs ma charakter zabawy.

7. Zagadnienia konkursowe:
-

rozpoznawanie drzew iglastych i liściastych po liściach, szyszkach lub korze

-

rozpoznawanie zbóż i produktów z nich otrzymywanych

-

piętra roślinne lasu i charakterystyczna roślinność

-

rozpoznawanie pospolitych owadów, płazów, gadów, ptaków i ssaków

-

zasady racjonalnego odżywiania się

-

rozdzielanie mieszanek

-

kierunki na mapie i w terenie

-

pozorna wędrówka Słońca w różnych porach roku

-

zjawiska pogodowe

-

rysunek poziomicowy

-

rozmieszczenie kontynentów na kuli ziemskiej

-

podstawowe pojęcia związane z kosmosem

-

podstawowe skały

8. Wymaga się, aby uczniowie mieli ze sobą przybory do pisania, rysowania i kreślenia.
9. W skład komisji konkursowej wchodzą:
-

przedstawiciel PCPPPiDN w Głogowie,

-

nauczyciele przyrody.

10. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa.

ZGŁOSZENIE UCZNIÓW NA KONKURS PRZYRODNICZY
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