Regulamin Turnieju Przyrodniczego Przedszkolaków :
"Cztery pory roku w przyrodzie"
1. Organizatorzy
• Liga Ochrony Przyrody w Kielcach
• Szkoła Podstawowa w Cedzynie

2. Cele konkursu
 wzbogacenie wiedzy dzieci o wiadomości dotyczące charakterystycznych
zmian w przyrodzie związanych ze zmieniającymi się porami roku
 rozwijanie chęci poznawania przyrody i jej ochrony w warunkach
zmieniających się pór roku
 sprawdzenie w jakim stopniu dzieci przyswoiły sobie wiadomości i
umiejętności z zakresu tematyki turnieju.
 upowszechnianie nowych form i metod interaktywnych w realizacji
treści programowych dotyczących ekologii i ochrony środowiska w
PRZEDSZKOLU
 rozwijanie umiejętności prezentowania przez dzieci zdobytej wiedzy,
 kształtowanie właściwych postaw proekologicznych
3. Tematyka:
 Różnorodność i bogactwo świata przyrody w czterech porach roku
 Zwiastuny poszczególnych pór roku w przyrodzie
 Zjawiska przyrodnicze charakterystyczne dla danej pory roku
 Różnorodność reakcji roślin i zwierząt na zmiany w czterech porach roku
4. Uczestnictwo
• Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 6 lat z przedszkoli
z terenu woj. świętokrzyskiego

• Każde przedszkole reprezentuje 3-osobowa ekipa dzieci wraz z
nauczycielem prowadzącym

• Drużyna reprezentująca dane przedszkole zostaje wytypowana
przez nauczycieli danego przedszkola w drodze eliminacji
wewnątrzprzedszkolnych.
4. Warunki przystąpienia do konkursu:
 Dostarczenie potwierdzenia uczestnictwa w konkursie na adres Okręgu
Ligi Ochrony Przyrody; ul. Sienkiewicza 68; 25-503 Kielce; tel. 41-343-1442 w terminie do 30 listopada 2019 roku
 Każde dziecko uczestniczące w turnieju powinno mieć:
- kredki świecowe
- nożyczki (dla każdego dziecka)
- dobry klej w sztyfcie (najlepiej magiczny)
- zszywacz ( 1 dla każdego dziecka)
 Prosimy opiekunów o przygotowanie wizytówek dla dzieci . Na emblematach należy napisać imię
dziecka oraz numer przedszkola i przypiąć ( najlepiej taśmą dwustronną) dzieciom biorącym udział
w konkursie przed wejściem. Kształt wizytówek powinien być związany tematycznie z wybraną porą
roku np.: wizytówki w kształcie żołędzi będą symbolizowały jesień

5. Zasady i przebieg konkursu
Konkurs składa się z dwóch etapów:
Etap I – przebiega na terenie danej placówki i polega na wytypowaniu przez
przedszkola 3-osobowych ekip dzieci. Dzieci są typowane przez nauczycieli w
drodze eliminacji międzyprzedszkolnych .
Etap II (finałowy)odbędzie się w Domu Kultury Białogon, Pańska 1A, 25-811
Kielce

W czasie trwania konkursu trzy osobowe drużyny dzieci będą rozwiązywały
różnorodne zadania o charakterze intelektualnym dotyczące tematyki konkursu
Turniej odbędzie się w Domu Kultury Białogon o godz. 10.00 dnia 17 grudnia
2019 roku.
Zadania do wykonania będą związane z tematyką dotyczącą czterech pór roku w
przyrodzie i będą wypływały z treści obowiązującego programu dydaktyczno
wychowawczego dla przedszkoli.
Wśród różnorodnych punktowanych konkurencji znajdą się ciekawe propozycje konkursów
o charakterze gier edukacyjnych np.:
 konkursy słowne: zgaduj-zgadula, krzyżówka ekologiczna, ekologiczne koło
fortuny - odpowiedzi na zadane pytania, rozpoznawanie głosów zwierząt
itp.

 konkursy graficzne: wykonywanie rysunków, rozwiązywanie rebusów
rysunkowych, łączenie obrazków,
 testowanie np. dobór parami porządkowanie w zbiory uzupełnianie
brakujących części, wyszukiwanie różnic i podobieństw,
 konkursy politechniczne: wykonywanie pewnych czynności manualnych,
modelowanie z różnego materiału roślin i zwierząt.
6. NAGRODY
Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów uhonoruje nagrodami
przedszkola uczestniczące w konkursie za zajęcie miejsc od 1 do 20.
Przewiduje się miejsca równorzędne.
Fundatorem nagród w konkursie jest Urząd Miasta w Kielcach oraz Okręg Ligi
Ochrony Przyrody w Kielcach.

Prosimy
o zabranie pieczątek
celem potwierdzenia odbioru nagród

