REGULAMIN POWIATOWEGO
KONKURSU PRZYRODNICZEGO
DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
„LASY W POLSCE”
W ZWIĄZKU Z 90 – LECIEM POWSTANIA LASÓW PAŃSTWOWYCH
Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie
pod patronatem Nadleśnictwa Rudziniec, Burmistrza Toszka
i Starosty Powiatowego
Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: 16 maja 2014r o godz. 10.00
w Szkole Podstawowej im. Królowej
Jadwigi w Pniowie, ul. Szkolna 4/1
Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów
- kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody ze szczególnym uwzględnieniem
ekosystemów leśnych
- wzrost świadomości znaczenia lasów jako źródła tlenu, różnorodności biologicznej,
miejsca pracy, wypoczynku itp.
- uwrażliwienie na piękno przyrody
- poznanie przyczyn i skutków zamierania lasów, a także sposobów ich ochrony
- rozwijanie umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce
Zasady uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy IV - VI szkoły podstawowej.
Do 30 kwietnia 2014 roku należy zgłosić z jednej szkoły dwóch uczniów, którzy
wezmą udział w konkursie powiatowym walcząc o cenne nagrody.
Zgłoszenie powinno zawierać: dane uczestników (klasa, imię i nazwisko), dane
opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres i numer telefonu). Można
przesłać je
faksem: (32) 230 39 16
e-mail: asz.paczyna@interia.pl
telefonicznie: (32) 233 45 16
Zakres i tematyka:
Konkurs przeprowadzony zostanie w formie pisemnej (test). Pytania obejmować będą
wiedzę i umiejętności kształtowane na podstawie treści zawartych w podstawie
programowej szkoły podstawowej dotyczącej ekosystemów leśnych w Polsce

i ochrony środowiska. Ponadto należy zapoznać się z podstawowymi informacjami
dotyczącymi 90 – lecia powstania Lasów Państwowych.
Szczegółowe zagadnienia:
Test zawierał będzie pytania dotyczące lasów w Polsce, z uwzględnieniem miejsca
występowania, warunków klimatycznych, glebowych, charakterystycznych cech
budowy, występujących roślin i zwierząt wraz z ich zależnościami. Należy zwrócić
również uwagę na znaczenie lasów zarówno dla środowiska jak i człowieka
(gospodarka leśna), a także na czynniki powodujące zamieranie kompleksów leśnych.
Ponadto pytania będą dotyczyć parków narodowych w Polsce.
Źródła informacji: podręczniki do przyrody, Parki narodowe i krajobrazowe w Polsce,
atlas przyrodniczo – geograficzny oraz strona internetowa:
www.katowice.lasy.gov.pl/rudziniec (zakładka „Nasze lasy”, Nasza praca”),
www.lasy.gov.p (zakładka „O nas”, „O lasach”)
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u osoby odpowiedzialnej za
konkurs
Anna Zarzecka
tel. 032 233 45 16 lub 510 045 116

Zapraszamy!
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

