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„ Szlachetne zdrowie,
nikt się nie dowie”...

♣  Cele turnieju.

 propagowanie wiedzy przyrodniczej,
 przedstawienie  zależności  między  człowiekiem,  a  otaczającym  go

środowiskiem,
 kształtowanie odpowiedzialności za otaczający świat,
 rozwijanie  szacunku  do  przyrody  i  umiejętności  harmonijnego  z  nią

współżycia, 
 rozbudzanie świadomości ekologicznej,
 kształtowanie szacunku do przyrody i jej piękna,
 uwrażliwienie młodego człowieka na kwestie zdrowego stylu życia,
 doskonalenie sprawności fizycznej i umysłowej,
 integrowanie uczniów szkół podstawowych. 

♣    Tematyka.

 wpływ środowiska naturalnego na zdrowie ucznia;
 profilaktyka zdrowotna w życiu dziecka;
 zasady prawidłowego i zdrowego żywienia; 
 wpływ aktywności ruchowej na rozwój dziecka;
 bezpieczeństwo w szkole i poza nią;
 ochrona dziecka przed chorobami współczesnego świata;
 zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego.

Konkurs obejmuje zakres wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy 
programowej dla klas IV – VI szkoły podstawowej.

♣  Organizacja konkursu.

Turniej  odbędzie  się  24.  11.  2016  roku     w  godzinach  od  9.00  do  14.00
w  Szkole  Podstawowej  nr  4  w  Olkuszu.   „Turniej”  przeznaczony  jest  dla
uczniów klas IV – VI ze szkół z terenu miasta i gminy Olkusz.
Do konkursu szkoła typuje jedną  4 – osobową drużynę w oparciu o przyjęte
przez siebie kryteria. 
„Turniej Wiedzy Zdrowotnej i Profilaktycznej” będzie przebiegał w 4 konkurencjach:

1. konkurencja literacka;
2. test  wiedzy;
3. konkurencja plastyczna;
4. konkurencja sportowa.



Uczestnicy proszeni są o zabranie strojów sportowych.

Prace plastyczne wykonane przez uczestników turnieju przechodzą na własność
organizatorów. Materiały do tej konkurencji zapewniają organizatorzy.

Zwycięzcami  konkursu  zostaną  drużyny,  które  zgromadzą  największą  ilość
punktów we wszystkich  konkurencjach.  Zdobywcy trzech  pierwszych miejsc
otrzymają nagrody i dyplomy.

♣ Zgłoszenia.
Kartę zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły do 14. 11. 2016 roku:
faksem: (32) 643 – 06 - 05, e-mailem: sp4olkusz@wp.pl  lub osobiście.
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