Otrzęsiny ekologiczne "Przyroda wokół nas - ptaki" zostały przeprowadzone
wśród uczniów klas czwartych z okazji
Europejskich Dni Ptaków
Celami konkursu są:
 popularyzowanie wiedzy na temat naturalnego środowiska i sposobów jego ochrony


połączenie "przyjemnego z pożytecznym" czyli rozrywki z nauką,



poszerzanie zainteresowań tematyką przyrodniczą,



uczenie postaw aktywnego udziału w samodzielnym poznawaniu i zdobywaniu
wiedzy związanej z przyrodą,



podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego,



kształtowanie postaw proekologicznych,



wypracowywanie umiejętności współzawodnictwa podczas konkursu.



tworzenie emocjonalnych więzi przyrodą.

Uczestnicy: uczniowie i wychowawcy klas czwartych, reprezentacje – drużyny 3 osobowe z
czterech klas czwartych
Czas trwania: 45 minut
Środki dydaktyczne: rekwizyty, pomocne w przeprowadzeniu konkursu

Scenariusz otrzęsin ekologicznych
" Przyroda wokół nas -ptaki"
Opracowała:
Katarzyna Cieżak - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej
Regulamin konkursu:
1. W konkursie biorą udział 3-osobowe reprezentacje uczniów klas czwartych - szczepy
ekologiczne
2. Za prawidłowe udzielenie odpowiedzi drużyna otrzymuje punkty
3. Przebieg konkursu ocenia jury szamanów ekologicznych
4. W przypadku uzyskania przez drużyny takiej samej ilości punktów odbędzie się
dogrywka.
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PRZEBIEG IMPREZY
I. Część wstępna
1. Przywitanie uczestników
2. Podanie celu imprezy
3. Zaprezentowanie drużyn - szczepów ekologicznych:
klasy: IVA "Dzielne Orły", IVB "Sprytne Sroki", IVC "Śpiewające Kosy", IVD "Bystre
Jastrzębie"
4. Przedstawienie jury - szamanów ekologicznych
5. Omówienie ogólnych zasad oceniania konkursu
II. Część główna - przebieg konkursu:
Zadanie 1 - Ocena prezentacji przygotowanych przez szczepy klas czwartych - totemy
ekologiczne i hasła szczepu.
Zadanie 2 – „Każdy przyrodnik to trochę poeta” - ułożyć wiersz (1 lub 2 zwrotki) na temat
wylosowanego przez siebie ptaka chronionego gatunku.
Zadanie 3 - "W zdrowym ciele zdrowy duch" - "Wędrówki ptaków" - próba sprawności
fizycznej; uczestnicy z zawiązanymi oczami pokonują wyznaczony odcinek.
Zadanie 4 - "Co przyrodnik młody może zrobić dla przyrody? "(uzupełnianie planszy
dotyczącej wkładu każdego ucznia w ochronę środowisk życia ptaków
Plansza do zadania nr 4

https://pixabay.com/pl/ptak
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Zadanie 5 - próba sprawności fizycznej "Wróblowe skoki" z piłeczką do mety
III. Część podsumowująca
1) Podsumowanie konkursu
a. policzenie punktów
b. ogłoszenie wyników
2) Wręczenie dyplomów przynależności do braci ekologicznej i nagród.
3) Podziękowanie zawodnikom za uczestnictwo w konkursie.

PUNKTACJA ZADAŃ
Zadania:
1) Hasło - max 4 punkty
Totem ekologiczny - max 10 punktów
2) Wiersz - max 5 punktów
3) Wędrówki ptaków - za I miejsce 3 punkty, za II miejsce 2 punkty, za III miejsce 1
punkt. Za miejsca pozostałe nie przyznaje się punktów.
4) Plansza - max 8 punktów
5) Wróblowe skoki z piłeczką - za I miejsce 3punkty, za II miejsce 2 punkty, za III
miejsce 1 punkt. Za miejsca pozostałe nie przyznaje się punktów.

Literatura:
"Gry i zabawy w izbie harcerskiej" - J. Dąbrowski
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