Bocian
Konkurs „Ptaki mojej okolicy” rozstrzygnięty
2012-11-16
Wiosną i jesienią mijającego roku przyrodnicy z Towarzystwa
Przyrodniczego „Bocian” prowadzili zajęcia ornitologiczne dla
uczniów mazowieckich szkół podstawowych. Zajęcia
odbywały się w ramach projektu „Ptaki mojej okolicy – etap II”,
który był kontynuacją i rozszerzeniem projektu, jaki
prowadziliśmy w ubiegłym roku dla uczniów warszawskich
podstawówek i przedszkoli. Tym razem zajęcia prowadziliśmy
nie tylko dla uczniów z Warszawy i okolic, ale także z
powiatów: ostrowskiego, łosickiego i siedleckiego. Łącznie w projekcie udział wzięły 33
szkoły, a w zajęciach uczestniczyło ponad 2,6 tysiąca uczniów. Oprócz zajęć terenowych
mających na celu naukę rozpoznawania ptaków oraz zajęć w klasie szkolnej, podczas
których rozmawialiśmy z dziećmi o prostych sposobach pomocy ptakom, uczniowie byli także
zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie. Zadanie konkursowe polegało na podjęciu
samodzielnych ptasich obserwacji, a następnie pochwaleniu się nimi poprzez wykonanie
pracy plastycznej (uczniowie klas I-III) lub reportażu ilustrowanego własnymi zdjęciami lub
rysunkami (uczniowie klas IV-VI). Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu, które
znajdują się w załączniku.
Nagrodzonych uczniów wraz z nauczycielem lub rodzicem/opiekunem zapraszamy na
rozdanie nagród, które odbędzie się 1 grudnia 2012 o godzinie 10:00 w biurze Towarzystwa
Przyrodniczego „Bocian” w Warszawie.
Laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymają zestawy nagród w postaci lornetki i albumu/zestawu
filmów o tematyce ornitologicznej; osoby wyróżnione natomiast książki o tematyce
przyrodniczej. Ponadto wszystkie szkoły, do których uczęszczają nagrodzeni uczniowie
otrzymają zestawy edukacyjne w postaci plansz z wizerunkami ptaków oraz zestawu filmów
przyrodniczych „Życie ptaków”, a także 10% na dowolne jednorazowe zakupy w sklepie
internetowym PRZYRODNICZE.pl (www.przyrodnicze.pl). PRZYRODNICZE.pl ufundowało
także nagrodę – „Ilustrowaną encyklopedię zwierząt Polski” - która trafić miała do jednego,
losowo wybranego uczestnika konkursu. Szczęście w losowaniu sprzyjało Frankowi
Krysińskiemu ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Warszawie.
Nagrody sponsorują: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie oraz sklep internetowy PRZYRODNICZE.pl
Gratulujemy wszystkim wyróżnionym, a w szczególności uczniom ze Szkoły Podstawowej im.
Jerzego Kukuczki w Sobiekursku, którzy nadesłali tak wiele zwycięskich prac!
Koordynator projektu
Aleksandra Wierzbicka

II etap projektu Ptaki mojej okolicy dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 42.364,00 zł.
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