Kochani Uczniowie SP – 46
Zapraszamy Was do wzięcia udziału w szkolnych konkursach
zorganizowanych w ramach obchodów

Dni Ziemi 2015
Tegoroczne konkursy ekologiczne upłyną w naszej szkole pod hasłem:
„Zmieniający się krajobraz mojego miasta”
Chcemy zachęcić Was do opisania wiosennego krajobrazu.
Opiszcie własne spostrzeżenia, wnikliwe obserwacje, sytuacje typowe
dla budzącej się po zimie przyrody. Prosimy o opisanie, narysowanie,
sfilmowanie lub sfotografowanie waszych rodzinnych spacerów.
Prosimy, aby uczcić Dzień Ziemi w naszej szkole, ubierając się
21 i 22 kwietnia w zielone stroje, mile widziane także ekologiczne
plakietki. Uczniowie ubrani „na zielono” będą zwolnieni z pytania
oraz otrzymają (+) z przyrody.
Mamy dla was jeszcze wiele innych propozycji, zapoznajcie się
z nimi, wybierzcie te, które Was zainteresują i wykażcie się własną
twórczą postawą.
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone:
punktami z zachowania, ocenami z przyrody, dyplomami oraz nagrodami
książkowymi. Najbardziej aktywni uczniowie wezmą udział w „Tęczowych
Warsztatach.”
Zapraszamy Wszystkich do udziału w konkursach.
Życzymy sukcesów oraz niezapomnianych przeżyć związanych
z własnym odkrywaniem tajemnic przyrody.
Powodzenia.

Lp.

1

OBCHODY DNI ZIEMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46
Termin
Propozycje konkursów, uroczystości, wyjść klasowych
Konkursy indywidualne dla klas IV -VI:
 Udział w ogólnopolskiej akcji „Listy dla Ziemi” –
wystawa najciekawszych prac.
 Mieszkam w Sosnowcu – konkurs wiedzy.
 Sprawozdanie z rodzinnego spaceru do parku, lasu:
„Przyroda budzi się do życia” (forma dowolna:
prezentacja multimedialna, album, komiks).

do 21.04
27.04 godz.14.20 sala 201
27.04 godz.15.05 sala 206

do 11.05

Konkursy, zajęcia dla klas:
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Dekoracja sali lekcyjnej – Dni Ziemi 2015

do końca kwietnia

Lekcja wychowawcza – Historia obchodów Dni Ziemi na
do końca kwietnia
świecie, w Polsce, w Sosnowcu.
Propozycje wyjść klasowych:
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Klasy

-Poznajemy pomniki przyrody w Parku W. Malczewskiej
IV – VI
w Klimontowie.
-Zajęcia terenowe prowadzone przez studentów WNoZ.
-Zajęcia w geosferze w Jaworznie.
IV
-Lekcja przyrody w lesie.
-Egzotarium.
VI
Klasy
Pozostałe propozycje:
ZIELONE DNI W SP 46 (uczniowie, aby uczcić Dzień Ziemi przychodzą do IV – VI
szkoły ubrani w zielone stroje, mile widziane ekologiczne plakietki).
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Udział w miejskich konkursach organizowanych w ramach
obchodów Dni Ziemi
Udział w Tęczowych Warsztatach.
Pomagamy zwierzętom ze schroniska – Klasowe wirtualne
adopcje. W naszej szkole wirtualnymi opiekunami zwierząt są już klasy: II b,

Termin
kwiecień
- maj
maj
czerwiec
czerwiec
czerwiec
Termin
21,22
KWIETNIA

IV – VI kwiecień
nagrodzeni
uczniowie

18 maja
IV – VI
do
czerwca

IV a, VI a - może dołączą do nich inne klasy?

Podsumowanie Szkolnych Obchodów Dni Ziemi podczas
Rodzinnego Pikniku.

IV - VI

czerwiec

