
 

EKO-ZIEMIA 

Konkurs  ekologiczno-plastyczny 

 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas szkoły podstawowej  

(I-VI klasa). Dopuszcza się udział dzieci młodszych. 

 

Cele i zadania: 

 spojrzenie na Ziemię  przez pryzmat ekologii; 

 uwrażliwienie na piękno natury - dostrzeżenie walorów przyrody; 

 wyrobienie nawyku przyglądania się cudom natury; 

 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” 
w Jeleniej Górze.” 

 
Formy pracy: 

Prace plastyczne  wykonane dowolną techniką (rysowanie, malowanie, 

wyklejanie, wydzierania, itp.) 

 

Termin realizacji: 

Ogłoszenie konkursu w Dniu Ziemi - 22 kwietnia 2013 

Zbieranie prac  22 kwiecień - 26 maj 2013 

Rozstrzygnięcie konkursu wręczenie nagród  - 12 czerwca 2013 

 



 

Regulamin konkursu plastycznego: 

 Zadaniem uczestników jest wykonanie dowolną techniką prac na 

temat Ziemi, przyrody, otaczającego nas świata. Zgłoszone prace 

konkursowe należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać 

nazwę i numer szkoły, klasę , wiek  oraz telefon kontaktowy. 

 prace powinny być wykonane w  formacie A3 lub A4 

 prace należy dostarczyć do organizatora lub do innej agendy JCIiER  

„Książnicy Karkonoskiej”  do dnia 26 maja 2013 r.   

 prace oceniane będą pod względem oryginalności spojrzenia na 

otaczające środowisko, umiejętności podpatrywania przyrody, 

kompozycji tematycznej oraz walorów plastycznych 

 zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność organizatora i 

nie podlegają zwrotowi 

 organizator zastrzega sobie prawo do ich publicznej prezentacji, z 

zachowaniem praw autorskich. 

 

Ocena i nagrody: 

 w konkursie oceniane będą prace plastyczne wykonane dowolną 

techniką (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.) 

 oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora jury. 

 autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz 

nagrody rzeczowe. 

 prace będą eksponowane na wystawie w JCIiER „Książnica 

Karkonoska” Filia nr 6 przy ul. Wrocławskiej 71 

 


