
 
 
 

Tydzień Ziemi 
XI Międzyszkolny konkurs przyrodniczy 

„MOJE SPOTKANIA Z PRZYRODĄ 2013/2014” 
Szkoła Podstawowa nr 9 

im. Władysława Łokietka 
ul. Wł. Łokietka 55 

 98-200 Sieradz. 
7-11.04.2014 r. 

 
 

                        Regulamin konkursów organizowanych 
przez Szkołę Podstawową nr 9 w Sieradzu 

pod hasłem „Moje spotkania z przyrodą 2013/2014”. 
Konkursy przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych klas I – VI. Przeprowadzone zostaną 
w czterech kategoriach: plastycznej, fotograficznej, literackiej oraz wiedzy o ekologii, ochronie 
środowiska. 
Cele konkursu: 
Propagowanie działań na rzecz poszanowania flory i fauny w parkach. 
Tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznych w środowisku naturalnym 
stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu. Podejmowanie działań na rzecz społeczności 
lokalnej. 
O rozstrzygnięciu konkursu laureaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. 
Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości zakończenia obchodów „Tygodnia Ziemi”  
w dniu 15.04.2014r. w SP nr 9 w Sieradzu o godz.12.00. 
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną 
przedstawione na wystawie pokonkursowej w SP nr 9 w terminie 7–15.04.2014r. 
Konkursy i regulaminy zostały opracowane przez: 
1. Jowitę Kaczmarek-Posiewałę 
2. Elżbietę Balcerzak 
3 Aleksandrę Materek 
4.Mariusza Sałacińskiego 
we współpracy z Centrum Edukacji Ekologicznej   
Parkami Krajobrazowymi  
Urzędem Miasta Sieradz 
 
 



I Konkurs plastyczny 
pt. „Flora i fauna w parkach Sieradza” 

 
1. Do konkursu należy zgłaszać prace indywidualne, wykonane samodzielnie, dowolną 

techniką na kartkach formatu A-3  
2. Na odwrotnej stronie prac należy umieścić następujące informacje: 
- adres szkoły, 
- imię i nazwisko autora, 
- klasę, 
- imię i nazwisko nauczyciela. 
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych: 

- klasy I-III 
- klasy IV-VI. 

5. Prace konkursowe należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 9  
im. Władysława Łokietka od 17.03.2014r. do 07.04.2014r. 

 

II  Konkurs fotograficzny 
pt. „Parki Sieradza ” 

 
1. Do konkursu należy zgłosić jedną fotografię dowolnego formatu, wykonaną 

indywidualnie. 
2. Fotografie powinny przedstawiać dowolny park w Sieradzu  
3. Zgłoszone do konkursu fotografie powinny być opatrzone tytułem oraz powinny 

zawierać następujące informacje: 
- adres szkoły, 
- imię i nazwisko autora, 
- klasa, 

4. Fotografie na konkurs należy składać w sekretariacie  SP nr 9 w Sieradzu  
od 17.03.2014r. do 07.04.2014r. 

 
III. Konkurs literacki 

 

pt. „Tajemnica sieradzkiego parku…” 
 

1. Do konkursu należy zgłaszać prace indywidualne. Uczestnik pisze opowiadanie o 
niezwykłej tajemnicy, na jaką natknął się w jednym z sieradzkich parków. Na 
chwilę zamieniamy się w detektywa, popuszczamy  wodze fantazji i opowiadamy 
o tajemniczej przygodzie. 

2. Na odwrotnej stronie prac należy umieścić następujące informacje: 
- adres szkoły, 
- imię i nazwisko autora, 
- klasę 
- imię i nazwisko nauczyciela. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 
4. Tematyka pracy musi być zgodna z tytułem konkursu. 
5. Prace na konkurs należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 9  



im. Władysława Łokietka od  17.03.2014r. do 07.04.2014r. 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych: klas I-III oraz 
IV-VI. 

 
IV. Konkurs wiedzy o ekologii i ochronie środowiska 

Klasy I- III „Parki Sieradza ” 
Klasy IV-VI „Parki Sieradza, Załęczański Park Krajobrazowy, 

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki” 
 

W konkursie biorą udział 4-osobowe zespoły reprezentujące poszczególne szkoły 
podstawowe w dwóch kategoriach wiekowych: klas I-III oraz IV-VI. 

 
1. Zgłoszenie drużyny należy przesłać do dnia 04.04.2014r. na załączonym 

formularzu, na adres Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka  
ul. Wł. Łokietka 55 
 98-200 Sieradz. 

2. Zagadnienia 
Propagowanie działań na rzecz poszanowania flory i fauny w parkach. 
Tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznych w środowisku naturalnym 
stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu. Podejmowanie działań na rzecz 
społeczności lokalnej 

3. Tematyka konkursu dotyczy następujących zagadnień: 
a. dla klas I-III 

 parki w Sieradzu  

 rośliny, zwierzęta oraz charakterystyczne obiekty w parkach, 

 ochrona ekologiczna parków, 

 praca z mapą Sieradza  
b. dla klas IV-VI 

 parki w Sieradzu ,Załęczański PK, PK Międzyrzecza Warty i 
Widawki  

 rośliny, zwierzęta oraz charakterystyczne obiekty w parkach, 

 ochrona ekologiczna parków, 

 praca z mapą Sieradza  
 

4. Konkurs składa się z dwóch części: 
- I część pisemna – test 60 minutowy (rebusy, zagadki, zadania) 
- II część ustna – odpowiedzi ustne na wylosowane zestawy pytań 
Każdy uczestnik rozwiązuje 
 I część indywidualnie, 
 II część jest zespołowa.  
Suma punktów każdego uczestnika I części i zespołu II części stanowi wynik 
końcowy. 

5. Konkurs odbędzie się 11.04.2014 r.  w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława 
Łokietka w Sieradzu o godzinie 1200. 

6. Zalecana literatura 
Dostępne na  rynku pozycje do nauczania przyrody na etapie szkoły podstawowej, 
atlasy i leksykony przyrodnicze a także mile widziana wiedza pozaszkolna. 



 
 

„MOJE SPOTKANIA Z PRZYRODĄ 2013/2014” 
 
Karta zgłoszenia do konkursu wiedzy o ekologii i ochronie środowiska 

Zgłaszający  ....................................................................................... 
                                          (szkoła, imię i nazwisko opiekuna) 

 

.............................................................................................................. 

Drużyna w składzie klas I-III: 
1. …………………………………………… kl. ……… 

2. …………………………………………… kl. ……… 

3. …………………………………………… kl. ……… 

4. …………………………………………… kl. ……… 

Zawodnik rezerwowy ................................................................ 
 
Drużyna w składzie klas IV-VI: 
1. …………………………………………… kl. ……… 

2. …………………………………………… kl. ……… 

3. …………………………………………… kl. ……… 

4. …………………………………………… kl. ……… 

Zawodnik rezerwowy ................................................................ 
 


