
Regulamin konkursu ekologiczno-przyrodniczego 
 

 

1. Konkurs ma charakter długoterminowy-  będzie trwał osiem tygodni.  

2. Zadania są podzielone na dwie kategorie wiekowe:  

a) I kategoria wiekowa – dla uczniów oddziałów przedszkolnych w Gortatowie i 

Cielętach,  

b) II kategoria wiekowa – dla uczniów klas I-III w Gortatowie oraz w Cielętach.  

3. Na początku tygodnia  na stronie szkoły będą pojawiać się zadania do wykonania dla 

poszczególnych kategorii wiekowych,  

4. Na przesłanie rozwiązania będziecie mieli czas do poniedziałku do godz. 8.00. na adres 

karolinaa86@tlen.pl . Proszę pamiętać o podpisaniu pracy, bo tylko takie będą oceniane.  

5. Za każde zadanie będzie można uzyskać maks. 5 pkt.  

6. Osoby, które regularnie będą brały udział w zabawie wykażą się  i zgromadzą 

największą ilość punktów, zostaną nagrodzone. 

 

Zachęcam do zabawy, będą bardzo urozmaicone zadania, w których każdy znajdzie coś 

dla siebie. POWODZENIA. 

 

 

 

 

 

Ostatnio bardzo dużo mówi się o  ochronie przyrody. W tym trudnym okresie kiedy 

musimy zostać w domu, możemy się zastanowić, jak my możemy o nią zadbać. 

Podstawowym zadaniem jakiemu powinniśmy sprostać jest odpowiednie segregowanie 

śmieci.  

 

Zadanie 6. 

 

Grupa wiekowa I 

-Zaśpiewaj piosenkę dla Pani Ziemi, może to być improwizacja. Zawrzyj w niej to, co jest             

w niej najpiękniejszego. Następnie poproś kogoś starszego, aby Cię nagrał. Czekam na Wasze 

nagrania . 

 

Grupa wiekowa II 

-Napisz wiersz dla Pani Ziemi,. Zawrzyj w nim to, co jest w niej najpiękniejszego i to ci Cię 

w niej urzeka . 

 

Na wasze artystyczne dzieła czekam do 15.06.2020 

 

 

 

mailto:karolinaa86@tlen.pl


Zadanie 5. 

 

Zadanie jest bardzo podobne dla obu grup wiekowych. Bardzo Cię proszę zastanów się jak ty 

na co dzień dbasz o swoje otoczenie, a co za tym idzie o całą planetę. 

 

Grupa wiekowa I 

-Nanieś swoje przemyślenia na kartkę, narysuj siebie dbającego o przyrodę, cały obrazek 

pokoloruj. 

 

Grupa wiekowa II 

-Namaluj siebie, jak dbasz o przygodę, zrób to farbami lub wyklejanką. 

 

Format pracy A4 

 

Na wasze obrazki czekam do 08.06.2020r. 

Zadanie 4. 

 

Zadanie dla I kategorii wiekowej – dla uczniów oddziałów przedszkolnych w Gortatowie 

i Cielętach 

Rozwiąż zagadki. Wiem, że nie umiesz jeszcze pisać ani czytać. Dlatego poproś rodziców o 

przeczytanie zagadki, a rozwiązanie narysuj. 

 

a. Służy do picia, służy do mycia, bez niej na ziemi nie byłoby życia. 

b. Żółte i gorące, na błękitnym niebie. Ogrzewa Ziemię, zwierzęta i Ciebie. 

c.  Co to za okrągła planeta, na której bez wody, tlenu i słońca nie byłoby życia. 

 

 

Zadanie dla II kategorii wiekowej – dla uczniów klas I-III w Gortatowie oraz w 

Cielętach. 

Rozwiąż krzyżówkę. 

 

 
 



1.Kolor pojemnika na odpady plastikowe. 

2.Powtórne wykorzystanie odpadów. 

3.Dzielenie różnych odpadów i wrzucanie do odpowiedniego pojemnika. 

4.Lekcja, na której będziesz się uczył o roślinach i zwierzętach. 

5.Na ochronie środowiska Twoje … zyska. 

6.Zurzyte gazety i papiery przygotowane do przetworzenia. 

7. Służy do picia, służy do mycia, bez niej na ziemi nie byłoby życia. 

8.Reklamówka … dla środowiska bardzo niezdrowa. 

9.Nawóz naturalny tam powstanie, gdy resztki jedzenia będziemy tam składować. 

 

Hasło: …………………………………… 

 

 

 

 

Zadanie 3. 

Aby dbać o naszą planetę, musimy szanować zieleń, co za tym idzie sadzić nowe roślinki i 

korzystać z własnych plonów. 

Posadź roślinkę z ziarenka lub nasionka (może to być kwiatek, fasolka…), możesz to 

wykonać w doniczce w domu lub w ogrodzie.  Pamiętaj musisz ją podlewać, gdy będzie miała 

sucho oraz postawić w słonecznym miejscu najlepiej na parapecie, co znacznie przyśpieszy 

jej wzrost. Codziennie rób zdjęcie swojej doniczki. Poprowadź dziennik przyrostu rośliny. 

Jeżeli nie masz możliwości zrobienia zdjęcia. Codziennie narysuj, jak wygląda. Uzupełnij 

poniższą tabelkę. 

Poświęćcie temu zadaniu 14 dni w tym czasie na pewno coś urośnie, moja cukinia 

wykiełkowała po 3 dniach. 

Zadanie do wykonania dla obu grup wiekowych. Na uzupełnione tabelki czekam do 

01.06.2020. Pozdrawiam 

 

data 

zdjęcie lub rysunek  

roślinki 
 

data 

zdjęcie lub 

rysunek  roślinki 

18.05.2020 

  
 

25.05.2020 

  



19.05.2020 

  
 

26.05.2020 

  

20.05.2020 

  
 

27.05.2020 

  

21.05.2020 

  
 

28.05.2020 

  

22.05.2020 

  
 

29.05.2020 

  

23.05.2020 

  
 

30.05.2020 

  



24.05.2020 

  
 

31.05.2020 

  

 

 

Twoja roślinka jest już dość duża, nie wyrzucaj jej, posadź ją w ogródku i ciesz się jej 

widokiem i plonami całe lato. 

 

Zadanie 2. 

Myślę, że już wszystkie dzieci wiedzą, co to jest recykling. Dla przypomnienia jest to 

powtórne wykorzystanie odpadów- tak najprościej ;) 

Bardzo Was proszę, wykonajcie obraz na kartce A4 z odpadów. Mogą to być worki, kapselki 

od butelek, kawałki kartonów, czy stare zużyte kartki papieru, oczywiście możecie użyć też 

farb czy kredek. Pamiętajcie jednak aby przeważającym elementem na Waszym obrazie były 

elementy z recyklingu. 

Temat pracy: Nasza planeta- Ziemia. 

Pamiętaj ma to zachować formę obrazu, która oczywiście może być niewiele wypukła.  

Czas na wykonanie zadania 11.05-18.05.2020r. 

Zadanie jest takie samo dla I i II kategorii wiekowej. Powodzenia. 

 

Zadanie 1. Czas na wykonanie zadania 04.05-11.05.2020 

I kategoria wiekowa – dla uczniów oddziałów przedszkolnych w Gortatowie i Cielętach 

Posegreguj śmieci, połącz śmieci z odpowiednimi pojemnikami. 

 



 
 

 

 

 

 

b) II kategoria wiekowa – dla uczniów klas I-III w Gortatowie oraz w Cielętach.  

Posegreguj śmieci, połącz śmieci z odpowiednimi pojemnikami, pod każdym śmietnikiem 

dopisz po dwa inne przykłady odpadów, które tam powinniśmy wyrzucić. 

 



 
 

 

 


