Konkurs na prezentację multimedialną pt. „Poznajemy gromady zwierząt”
W tym trudnym dla nas czasie świetlica szkolna proponuje uczniom w czasie wolnym od
zajęć połączyć przyjemne z pożytecznym . Każdy zainteresowany uczeń może wykonać
prezentację multimedialną na temat zwierząt. Zależy nam, aby jak najwięcej osób wzięło w
nim udział w konkursie, dlatego jeśli dziecko nie potrafi korzystać z Power Pointa może
przygotować notatkę na temat gromad zwierząt w programie tekstowym (Microsoft Word,
OpenOffice Writer). Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie, bo warto pogłębiać
swoją wiedzę i umiejętności.
Cele konkursu:






Jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat zwierząt i gromad na jakie się dzielą,
Rozwijanie uzdolnień informatycznych wychowanków,
Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw
autorskich.
Regulamin konkursu:

1. Konkurs jest przeznaczony dla wychowanków świetlicy szkolnej z klas 3 i 4.
2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej lub notatki w
programie tekstowym pt.” Poznajemy gromady zwierząt”.
3. Prezentacja/ notatka powinna być wykonana w programie Microsoft Office Power
Point, OpenOffice Impress; Microsoft Office Word, OpenOffice Writer .
4. Prezentacja powinna zawierać minimum 10 slajdów a maksymalnie 15; zawierać
stronę tytułową z danymi autora: imię i nazwisko, klasa; ostatni slajd powinien
zawierać źródła i autorów wykorzystywanych tekstów, rysunków, zdjęć itp. Jeśli
uczeń wykonuje notatkę powinna ona zawierać stronę tytułową z danymi autora: imię
i nazwisko, klasa, a ostatnia strona powinna zawierać źródła i autorów
wykorzystywanych tekstów, rysunków, zdjęć itp. Notatka powinna składać się z
maksymalnie 8 stron.
5. W slajdzie/ notatce powinny się znajdować informację nt. sześciu gromad zwierząt:
owady, ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki; krótki opis każdej z gromady, środowiska gdzie
żyje itp.
6. Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę.
7. Termin składania prac do 03.04.2020 do godz. 20.00
8. Pracę można wysyłać przez Mobidziennik do Organizatorów: Małgorzata Strugała,
Krystyna Włoczyk, Paula Fuchs.
9. Oceny pracy dokona Jury powołane przez Organizatora.
10. Kryteria oceniania:
 Zgodność z tematyką konkursu,
 Wartość merytoryczna pracy,
 Sposób zaprezentowania tematu.
11. Laureaci otrzymają dyplomy.
12. Prace laureatów konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.
13. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora.
Zapraszamy do udziału w konkursie.
Życzymy wielu ciekawych pomysłów!

Organizatorzy konkursu:
Małgorzata Strugała, Krystyna Włoczyk, Paula Fuchs

