SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Co na przedwiośniu w trawie piszczy?
I. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu
II. Adresaci konkursu – konkurs adresowany jest do klas:
IV, V, VI – I kategoria
VII i VIII – II kategoria.
III. Cele konkursu
1. Umiejętność uważnej obserwacji najbliższego otoczenia, jego zmian związanych z porami
roku.
2. Wrażliwość na piękno przyrody.
3. Rozwijanie postaw proekologicznych.

IV. Treść pracy, technika, format :
-Tematem pracy powinien być krajobraz, element krajobrazu, obiekt przyrodniczy
będący zwiastunem przedwiośnia
-Format pracy: ok. 15 cm x 20 cm
-Technika: zdjęcia nadesłane na Konkurs mogą być wykonane w technice kolorowej,
zabronione jest stosowanie fotomontażu, polegającego na łączeniu elementów
fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian w oryginalnej
kompozycji fotografii poprzez dodawanie lub usuwanie elementów zdjęcia
(z wyjątkiem kadrowania).
V. Warunki uczestnictwa
-Samodzielne, indywidualne wykonanie zdjęcia. Każdy z uczestników może przesłać
maksymalnie 2 zdjęcia
-Każde zdjęcie musi zawierać: informację co przedstawia, imię, nazwisko, klasę.
Wszystkie dane należy zapisać wyraźnie na kartce i przykleić w prawym dolnym
rogu na odwrocie zdjęcia.
VI. Termin oddania prac : 23.03.2020 r.
VII. Inne - Organizator nie zwraca prac konkursowych i zastrzega sobie prawo
wykorzystania ich w celach wystawowych.

Podsumowanie konkursu i wernisaż fotografii zaplanowano
na drugą połowę kwietnia.

Informacja dla uczestników
Drodzy Uczniowie!
W ubiegłym roku szkolnym wykonaliście zdjęcia pod hasłem „Piękny wiosny czas”.
W bieżącym roku zainteresujmy się przedwiośniem i jego oznakami. Spróbujcie
„złowić” aparatem fotograficznym jego zapowiedź. Poniżej pomocna informacja.
Przedwiośnie – jedna z dwóch uzupełniających pór roku w przyrodzie w strefie
klimatu umiarkowanego. To okres roku na styku zimy i wiosny, w którym średnie
temperatury powietrza wahają się pomiędzy 0ºC a 5ºC, a opady są umiarkowane.
Początek przedwiośnia (inaczej zarania wiosny) wyznaczany jest na podstawie
zakwitania leszczyny pospolitej i podbiału pospolitego. Przedwiośnie zaczyna się
czasem już w lutym lub marcu i trwa do początku kwietnia. Na przedwiośniu kwitną
również olsza czarna, śnieżyczka przebiśnieg, szafran spiski, zawilec gajowy,
przylaszczka pospolita, wawrzynek wilczełyko, knieć błotna. Pojawiają się pąki
modrzewia.

Metryczka do uzupełnienia i naklejenia na odwrocie zdjęcia

Tytuł pracy (co przedstawia)

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Prace można oddać nauczycielowi przyrody, geografii lub religii.

