
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 118 

 

w ramach realizacji szkolnego projektu „Drzewa – cuda natury” 

zaprasza do udziału 

w Szkolnym Konkursie na Prezentację Multimedialną 

"Drzewo jako środowisko życia" 
 

 

 

  

I. ORGANIZATOR: 

Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego 

we Wrocławiu, 

54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 19, tel. 71/788 99 30, 

e-mail: szkola@sp118.pl 

 

II. OSOBY ODPOWIEDZIALNE: 

Magdalena Krawczyk, Bogumiła Hucaluk-Pacek, Renata Lenart 

 

III. CELE KONKURSU: 
 

 Poznanie złożonego środowiska życiawystępującego na różnych 

elementach drzewa. 

 Poznanie gatunków zwierząt, których życie bezpośrednio związane 

jest z życiem drzew. 

mailto:sekretariat@sp113.wroc.pl


 Zrozumienieróżnych zależności występujących pomiędzy 

organizmami żyjącymiw koronach drzew, na korze i wewnątrz pnia, 

wśród korzeni drzewa. 

 Ukazaniezwiązków pomiędzy drzewem, a zwierzętami i roślinami 

korzystającymi z jego „usług”. 

 Uświadomienie, co oznacza zniszczenie, wycięcie lub choroba nawet 

jednego drzewa dla żyjących w nim organizmów. Wraz z drzewem 

giną lub zostają "bezdomni" jego mieszkańcy. 

 Zachęcenie do bacznego obserwowania przyrody, 

kształceniekreatywnego myślenia i umiejętnego korzystania 

z dodatkowych źródeł wiedzy. 

 Rozwijanie umiejętności tworzenia prezentacji i posługiwania się TI 

 Motywowanie uczniów do podejmowania działań sprzyjających 

ochronie środowiska. 

 

IV. UCZESTNICY KONKURSU: 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 118 we Wrocławiu - klasy V 

  

V. ZASADY OGÓLNE: 
 Tematem przewodnim jest drzewo jako środowiska życia wielu 

organizmów. Przedstawienie jego różnorodności z podziałem na życiew 

koronach drzew, życie na korze i wewnątrz pnia, życia wśród korzeni.  

 Przedmiotem konkursu są oryginalne prezentacje multimedialne, 

wykonane samodzielnie przez ucznia zgłaszającego się do konkursu, 

wcześniej nie publikowane i nie nagradzane. 

 Prace należy opisać na slajdzie tytułowym (tytuł pracy, imię i nazwisko 

autora). 
 Prace konkursowe należy przesłać do dnia 30.09.2019 r. na szkolny 

adres mailowy nauczyciela przyrody, geografii: rlenart@sp118.pl 

 O ile w prezentacji konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, 

uczestnik przesyłając prezentację zapewnia, że osoba, której wizerunek 

znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego 

wizerunku. 

 Prezentacje zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10.10.2019 r. 

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły 

a nagrodzone prace zostaną wyświetlone na telebimie  w holu szkoły. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 


