
 

Światowy Dzień Ziemi 2021r. 
„Przywróć naszą Ziemię” 

UWAGA klasy 4 – KONKURS! 
 

Dzień Ziemi to największe na świecie ekologiczne święto, które od wielu lat 
obchodzimy 22 kwietnia.  
Celem obchodów jest promowanie zachowań chroniących środowisko i naszą 
planetę, a tegorocznym motywem przewodnim jest hasło „Przywróć naszą 
Ziemię”.   
Każdego roku w obchody święta naszej planety angażuje się wiele organizacji i 
stowarzyszeń ekologicznych oraz placówek oświatowych. W bieżącym roku z 
powodu pandemii wiele konferencji i towarzyszących Dniu Ziemi akcji odbywa się 
w świecie wirtualnym. 

Ale! Bez względu na okoliczności każdy z nas może zrobić coś dla Ziemi - nawet 
najmniejszy wkład ma znaczenie przy ogromie zniszczeń. Jeśli każdy z nas 
robiłby dla planety jedną małą rzecz dziennie, byłoby to odczuwalne na całej 
Ziemi. Nie jest to trudne, trzeba tylko chcieć. 

 

KONKURS na plakat promujący zachowania chroniące Ziemię 

Przygotuj plakat pod hasłem: Jak dbam o Ziemię na co dzień? (format A3, 
technika dowolna), a następnie zrób zdjęcie swojej pracy i wyślij je na adres e-
mail: hanakopesp1@gmail.com w terminie do 5.05.2021r.  

Najciekawsze prace będą opublikowane na stronie szkoły, przewidziane nagrody! 



REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PLAKAT PROMUJĄCY 
ZACHOWANIA CHRONIĄCE ZIEMIĘ 

 

I.    Organizator konkursu:  

Nauczyciel przyrody – Anna Kopeć 

 

II. Zadanie konkursowe:  

Przygotuj plakat pod hasłem: Jak dbam o Ziemię na co dzień? (format A3, 
technika dowolna), a następnie zrób zdjęcie swojej pracy i wyślij je na adres e-
mail: hanakopesp1@gmail.com w terminie do 5.05.2021r.  

 

III. Cel konkursu: 

- Rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiadomości z zakresu przyrody i 
ekologii. 
- Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody oraz zagrożenia i potrzeby Ziemi. 
- Rozbudzanie dociekliwości intelektualnej i poznawczej. 
- Wdrażanie do samokształcenia. 
- Stworzenie możliwości prezentacji posiadanych przez ucznia wiedzy i 
umiejętności. 
- Doskonalenie umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce. 
- Zachęcanie do udziału w konkursach przedmiotowych na dalszym etapie 
kształcenia. 
 

IV. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie. 

 

V. Forma i technika pracy konkursowej: 

a) forma: plakat (format A3), 
b) technika: dowolna. 

 

VI. Kryteria oceny: 

     - zachowanie wytycznych do przygotowania plakatu (format, technika), 



     - odwołanie do tematu, 
     - pomysłowość, 
     - estetyka, 
     - wkład pracy. 
 

VII.  Nagrody: 

Komisja konkursowa wyłoni trzech laureatów. Przyznane zostaną także 
wyróżnienia.  

Zwycięzcy otrzymają nagrody, zaś wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy 
pamiątkowe. 

 

VIII.   Sprawy organizacyjne:  

Przesłanie zdjęcia swojego plakatu jest równocześnie zgodą na umieszczenie go 
na stronie internetowej szkoły. Informacji o sprawach nie ujętych w regulaminie 
udziela organizator konkursu – Anna Kopeć. 

 


