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UWAGA ! KONKURS !!!

„ WAKACYJNE SPOTKANIA Z PRZYRODĄ ‘’
edycja XI – 2018
I

ORGANIZATOR:

Wielkopolskie Stowarzyszenie Przyrodnicze „BOREK”

II CELE KONKURSU :
● zainteresowanie dzieci przyrodą, ● zachęcanie do obserwowania
otaczającej przyrody, ● mobilizacja do rejestrowania (dokumentowania) swoich obserwacji,
● poznawanie gatunków roślin i zwierząt w najbliższym otoczeniu i podczas wyjazdów, ● umożliwianie
zaprezentowania swojej wiedzy i uzdolnień innym;
III REGULAMIN KONKURSU :
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum.
2. Przedmiotem pracy konkursowej powinien być osobiście wykonany opis i ilustracja
(rysunek lub zdjęcie) 5 – 10 gatunków roślin lub zwierząt widzianych w najbliższym otoczeniu
lub miejscu spędzania wakacji, (z wyłączniem ZOO).
3. Cała praca powinna być opatrzona wspólnym tytułem i mieć jakąś logiczna całość
(np. „Ptaki naszych pól”, „Niesamowite rośliny”, „Czerwono kwitnące chwasty” itp.).
4. W pracy powinny być podane następujące informacje: ● data, kiedy gatunek został
zaobserwowany, ● miejsce, gdzie gatunek został zaobserwowany (np. pole, las, rów,
miejscowość), ● kilka informacji o zaobserwowanym osobniku, ● co mnie zainteresowało
(ciekawe zachowania zwierząt, wyjątkowy kształt kwiatu, co chciałam/łem dowiedzieć się o
tym osobniku, jak się nazywa, itp), ● opisy mogą być przygotowane ręcznie lub
komputerowo, nie więcej jednak niż A4, ● prace powinny być podpisane godłem, ● do
pracy dołączamy kopertę z godłem z następującymi danymi w środku: np. biedronka,
▪ imię i nazwisko,
▪ klasa, szkoła,
▪ nazwisko nauczyciela

● prace mogą być w różnej formie: np. album lub spięte pojedyncze kartki,
● na kopercie prosimy o informację: SZKOŁA PODSTAWOWA lub GIMNAZJUM
5. Termin nadsyłania ( dostarczenia) prac do końca września 2018 r. do siedziby:
WSP „BOREK”, Karolew 7 63 – 810 Borek Wielkopolski
6. Ogłoszenie wyników konkursu około 15 października 2018 r. o czym uczniowie biorący udział
zostaną poinformowane odrębnym pismem.
Informacja: Marian Piasny, 508185907

