XIX Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy
dla Szkół Podstawowych
pod hasłem:
„Rozpalamy serca ekolampionem”
Organizatorzy:
 Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Kownackiej, ul. Hufcowa 20 A; 94-107 Łódź; tel. 42 252 28 00;
e-mail: sp11lodz@onet.pl
 Ogród Botaniczny – Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Krzemieniecka 36/38; 94-303 Łódź; tel. 42 688 44 20;
e-mail: sekretariat@botaniczny.lodz.pl

Konkurs odbędzie się dnia

16 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Ogrodzie Botanicznym

(wejście od ul. Retkińskiej 39/65 – przy Centrum Ogrodniczym „Tracz”)
Nauczyciele otrzymają imienne potwierdzenie udziału szkoły w konkursie.
Zapraszamy uczniów z Państwa szkoły do wzięcia udziału w XIX edycji konkursu.
W konkursie udział biorą drużyny 3-osobowe, z danej szkoły – jedna drużyna. Drużyna może
składać się z uczniów w różnym wieku, ale uczęszczających do klas VI-VII.
Literatura:





podręczniki szkolne – przyroda, geografia;
atlasy botaniczne i klucze do oznaczania roślin;
atlas geograficzny – mapy dotyczące Australii;
strony internetowe:
 30 ciekawostek na temat Australii, o których jeszcze nie słyszałeś
 Przewodnik po Australii. Ciekawostki i informacje. Gdzie warto zwiedzić?
 Australia – środowisko przyrodnicze, cechy gospodarki – Świat pod…
 Australia – Wikipedia, wolna encyklopedia
 Najciekawsze endemity Australii by Iga Piekart on Prezi

Przebieg konkursu:
I etap polega na zaprojektowaniu i wykonaniu lampionu (1 szt.) ze starych, niepotrzebnych, szklanych
słoików lub wazonów, o dowolnej wielkości. Lampiony powinny być udekorowane elementami
naturalnymi (takimi jak np.: kamyczki, muszelki, patyczki, suszone rośliny, pióra, wełna, itp.) i/lub
materiałami z odzysku. Wewnątrz lampionu powinna znajdować się świeca lub lampka ledowa.
W ocenie pracy pod uwagę będzie brana pracochłonność, pomysłowość, oryginalność,
wykorzystanie materiałów odpadowych i naturalnych, a także estetyka.
Wykonane przez uczniów lampiony zostaną przekazane do domu seniora. Chcemy, aby prace
wykonane przez młodych ludzi, wywołały uśmiech, radość i zadowolenie u osób starszych
i samotnych.
Wykonane prace należy dostarczyć w dniu konkursu do Ogrodu Botanicznego.
II etap będzie odbywał się w Ogrodzie Botanicznym. Etap ten (test składający się z pytań otwartych
i zamkniętych) będzie dotyczył Australii jako kontynentu i Związku Australijskiego. Uczniowie
wykażą się znajomością środowiska przyrodniczego, gospodarki Australii i Związku Australijskiego.
Czas przeznaczony na II etap to ok. 20 minut.
III etap będzie polegał na rozpoznawaniu pospolitych, kwitnących wiosną roślin zielnych, drzew
oraz krzewów. Czas przeznaczony na oznaczenie roślin – 20 minut.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu – 16 maja 2018 r. W trakcie obrad Jury uczestnicy
zostaną zaproszeni na bezpłatną wycieczkę z przewodnikiem po zakątkach Ogrodu Botanicznego
(ok. 40 minut) lub obejrzą film przyrodniczy (w zależności od pogody).
Zwycięzcą konkursu zostanie ta drużyna, która uzyska największą łączną liczbę punktów we
wszystkich etapach. Na zwycięzców i uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do dnia 10 maja 2018 r.
na adres internetowy: sp11lodz@onet.pl
lub telefonicznie: 42 252 28 00
W zgłoszeniu należy podać nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) oraz imiona
i nazwiska uczniów – uczestników konkursu.
Liczba miejsc jest ograniczona ze względu na warunki lokalowe.
Bliższe informacje można uzyskać u nauczycielek Szkoły Podstawowej nr 11 – Iwony XiężopolskiejKrzyżańskiej i Magdaleny Grzyl.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

