
  

WODA – POWIETRZE - ZIEMIA
konkurs ekologiczno-plastyczno-literacki

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas szkoły podstawowej (I-VI klasa)
Jest inspirowany wierszami o tematyce ekologicznej:

• Gabrieli Skrzypczak – Ratujmy Ziemię, Obietnica
• Bożeny Formy – Ziemia

/wiersze znajdują się na stronach 2-4 regulaminu/

Cele i zadania:

• zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska,
• uwrażliwienie na aktualne problemy ochrony najbliższego środowiska,
• rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, uczenie poszanowania 

przyrody, wrażliwości na jej piękno,
• kształtowanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym,
• uświadamianie zagrożeń będących skutkiem działalności człowieka
• poznanie znaczenia wody i  powietrza dla rozwoju życia na Ziemi;
• kształtowanie zachowań proekologicznych;

Organizatorem konkursu jest Filia nr 6 JCIiER „Książnicy Karkonoskiej”

Formy pracy:

      Prace mogą być  wykonane dowolną techniką (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzierania, itp.)

Regulamin konkursów plastycznych:

• zadaniem uczestników jest wykonanie dowolną techniką prac na temat ekologii wody, powietrza i 
ziemi. Zgłoszone prace konkursowe należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać nazwę i 
numer szkoły

• prace powinny mieć postać jednostronnego rysunku w formacie A3 lub A4
• prace należy dostarczyć do organizatora do 30 kwietnia 2011 r. 
• prace można także oddać w JCIiER „Książnicy Karkonoskiej” na ul. Bankowej 27 lub też w Filii 

nr 3 na ul. Różyckiego 4
• prace oceniane będą pod względem oryginalności spojrzenia na otaczające środowisko, 

umiejętności podpatrywania przyrody, kompozycji tematycznej
• zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi
• organizator zastrzega sobie prawo do ich publicznej prezentacji, z zachowaniem praw autorskich.
• ogłoszenie wyników 18 maja 2011 roku

Ocena i nagrody:

• w konkursie oceniane będą prace plastyczne wykonane dowolną techniką (rysowanie, 
malowanie, wyklejanie, wydzierania, itp.)

• oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora jury
• autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe
• prace będą eksponowane na wystawie w JCEiIR „Książnica Karkonoska” Filia nr 6 przy ul. 
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Gabriela Skrzypczak – Obietnica

My mali Strażacy Przyrody                        

Ziemio, dziś obiecujemy Tobie

Chronić Twe pola i łąki

Dbać o żuki i biedronki

Chronić Twe morza i wody 

Nie zanieczyszczać przyrody

Dbać o zwierzęta, rośliny

Nie znęcać się nad nimi

Karmić, poić i podlewać

Wciąż sadzić młode drzewa 

Aby, gdy odejdziemy

Ziemia nadal istniała

I swym wyglądem

Wszystkim RAJ przypominała.



Gabriela Skrzypczak – Ratujmy Ziemię

Ziemię mamy tylko jedną

Więc szanujmy Ją

Bo cóż z nami stanie się

Gdy zniszczymy własny dom

                                 Giną ptaki i zwierzęta

                                 Giną drzewa w lesie

                                 Nic nie robiąc wciąż czekamy

                                Co nam los przyniesie    

Dość lenistwa – ruszmy razem

I działać zacznijmy

Żeby żyć móc na tej ziemi

Więzy zacieśnijmy 

                                 Chrońmy lasy, chrońmy wodę,

                                 Dbajmy o przyrodę

                                 Uczmy kochać las i łąkę 

                                 Pokolenia młode.



Bożena Forma – Ziemia

Nasza ziemia to piękna kraina

Na niej skały, lądy, morza

Wiele różnych przedziwnych zjawisk

I tajemnic w sobie chowa

Wszyscy zawsze dbamy o ziemię

Aby oazą dla nas była.

By jej człowiek nie zaśmiecał

Pełnią życia nam tętniła

Brudna woda, nieczyste powietrze,

Precz spaliny, nieczyste odpady

Więcej tego nikt z nas już nie chce

Nowe trzeba mieć zasady.

Wszystkie żale dziś ludziom ogłaszaj, 

Niechaj ciągle o siebie dbają

Nasza Ziemio niech cię mieszkańcy

Wciąż z odpadów oczyszczają.
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