
Tájékoztató a környezetismeret vetélkedőről
A vetélkedő témája: rovarok és bogarak

Idén a vetélkedő kétfordulós lesz:

1. forduló: 2021. április 26. 

Online formában

2. forduló az 5 legjobb csapatnak, abban az esetben, ha vírushelyzet 

lehetővé teszi.

2021. május 13. du. 14 óra  

Gyülekezés: 13.30-tól 

Helyszín: Pécsi Meszesi Általános Iskola Pécs, Komlói u. 58. 

Jelentkezés/Határidő: 2021. április 10.

Google Forms (online jelentkezési lap): elég a plakáton/felhíváson

levő címre rákattintani, bejön az online jelentkezési lap, azt

értelemszerűen kitölteni, majd a submit-ra/küldésre ráklikkelni, ezzel

kerül elküldésre a jelentkezés.

Gmailen: programok@meszesisuli.hu e-mail címre küldjétek vissza a

jelentkezési lapot, melyen szerepeljen a csapat és a tagok neve, az osztály,

a felkészítő tanár és az iskola neve. (A Pécsi Meszesi Általános iskola

honlapjáról letölthető a jelentkezési lap a környezetverseny link alatt)

QR-kód: okostelefon leolvasójával (ez sok esetben a fényképezés

funkció) beolvasni a QR-kódot, mely azonnal behozza az online

jelentkezési lapot és azt értelemszerűen kitölteni és elküldeni.

Előzetes feladat/Határidő: 2021. április 26.

Válasszatok egy csapatnevet, majd készítsetek el egy rovart (nem kell

feltétlenül az év rovara legyen) újrahasznosítható vagy újrahasznosított

anyag(ok)ból. Nyugodtan engedjétek szabadjára a fantáziátokat! Ha

elkészültetek a rovarotokkal, készítsetek róla képet és küldjétek el április

26-ig a programok@meszesisuli.hu e-mail címre, de el is postázhatjátok

nekünk. Később, a beérkezett rovarokból egy kiállítást rendezünk, a

képekből pedig egy fotókollázst készítünk. Ezért, arra kérünk benneteket,

amikor majd lefényképezed az állatkádat, képen a rovarod mellett

szerepeljen a csapatneve is pl. egy cetlin, amit odatesztek a rovar

elé/mellé, hogy könnyebben be lehessen azonosítani, melyik csapat

alkotása van a képen.
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1. forduló

Online feladatsor:

2021. április 26-án online feladatsort küldünk a jelentkező iskoláknak.

Minden csapatnak 3 nap áll majd rendelkezésre (április 29-ig), hogy

kitöltse az online kérdéssort. A feladatokat leggyorsabban megoldó 5

csapat tovább jut a 2. fordulóba. Minden csapatot értesíteni fogunk az

elért eredményéről, illetve továbbjutásáról.

2. forduló

Abban az esetben, ha vírushelyzet lehetővé teszi.

A végső megmérettetés lebonyolítása:

A vírushelyzetre való tekintettel, sajnos módosítanunk kellett a csapatok

összetételét. Idén, a gyerekek nem nem lehetnek vegyesen, mint a korábbi

években, azaz egy csapatot nem alkothatnak különböző évfolyamokról

érkező diákok. Tehát, vagy csak harmadikos vagy csak negyedikes tanulók

alakíthatnak egy-egy team-et. Továbbra is 4 fő a csapatlétszám.

A feladatok játékosak lesznek (rajz, rejtvény, képfelismerés, kirakó stb.),

de, mivel idén különböző évfolyamokról érkeznek a diákok, ezért a

verseny kiegyenlítettsége miatt, igyekszünk úgy összerakni a

feladványokat, hogy leginkább a kiemelt téma kapjon most fő szerepet: a

rovarok, azon belül az év rovarai. Így minden csapat azonos

feltételekkel indulhat el a versenyen.

A feladatokat közösen, forgószínpadszerűen oldják meg a gyerekek.

Időtartam: kb.1,5-2 óra. Kérjük, hogy a 2. fordulóba jutott csapatok,

hozzák magukkal az elkészített rovarjaikat, ha esetleg addig nem

postázták.

Értékelés:

A versenyt követő eredményhirdetésen csapatok oklevél és

tárgyjutalomban részesülnek.



Ajánlott irodalom:

3-4. osztályos tankönyvek,

Heiko Bellmann: Milyen rovar ez? – Kis természetkalauz (Sziget Kiadó)

Magyar Rovartani társaság honlapja: https://www.rovartani.hu/

Ajánlott filmek:

https://kerekmese.hu/temak/rovarok-bogarak/

https://www.youtube.com/watch?v=4JUma1hZ4D0

https://www.youtube.com/watch?v=mpAO4x7c2A4&t=232s

https://www.youtube.com/watch?v=YGkGiXN0rpM

https://wordwall.net/hu-hu/community/bogarak-rovarok

Jó felkészülést, versenyzést kívánunk! 

Anschau Zsuzsa Vörös-Sárosi Szilvia

szervezők 

Tel: 239-747/ 30-610-2734 

programok@meszesisuli.hu
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