REGULAMIN
XVI PRZEGLĄDU
DZIECIĘCEJ EKOLOGICZNEJ TWÓRCZOŚCI SCENICZNEJ
pod hasłem:
„CIEPŁO WSZĘDZIE, GORĄCO WSZĘDZIE… CO TO BĘDZIE?!”.

CELE PREZENTACJI:
Zwrócenie uwagi na problematykę zmiany klimatu i efekt cieplarniany.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Uświadomienie i rozumienie wpływu człowieka na środowisko poprzez
dostrzeganie związku pomiędzy jego zachowaniami życia codziennego
a zmianami klimatu;
2. Uświadomienie wpływu człowieka na rzecz ochrony klimatu;
3. Wyjaśnienie mechanizmu powstawania efektu cieplarnianego;
4. Przedstawienie skutków globalnych zmian klimatu;
5. Kształtowanie postaw i świadomości o konieczności zapobiegania
i współpracy w zakresie powstrzymywania globalnego ocieplenia klimatu;
6. Uświadomienie wpływu zmian klimatycznych na życie organizmów w różnych
rejonach świata;
7. Zaznajomienie ze skutkami efektu cieplarnianego na świecie;
8. Rozumienie konieczności dokonywania właściwych wyborów i decyzji
związanych z oszczędzaniem energii;
9. Uświadomienie środowiskowych, gospodarczych i społecznych konsekwencji
zmian klimatu;
10. Kształcenie myślenia przyczynowo – skutkowego;
11. Projektowanie i podejmowanie działań mających wpływ na zapobieganie
powstawania efektu cieplarnianego;
12. Kształtowanie świadomości i postawy prośrodowiskowej wśród dzieci
i dorosłych mieszkańców Ostrołęki;
13. Utrwalenie wiadomości dotyczących efektu cieplarnianego i jego wpływu na
srodowisko;
14. Inspirowanie do wyrażania swoich spostrzeżeń, emocji i rozwijanie twórczej
wyobraźni dziecka oraz wrażliwości i kultury estetycznej poprzez różnorodne
formy artystyczne;
15. Wymiana doświadczeń edukacyjnych, wychowawczych i artystycznych.
16. Dziecko wie i rozumie jaki wpływ na Ziemię mają zachowania i wybory
człowieka;

17. Dziecko wie i rozumie jaki wpływ na Ziemię ma zmiana klimatu;
18. Dziecko potrafi podać sposoby ograniczenia negatywnego wpływu człowieka
na zmiany klimatyczne.
ORGANIZATOR:
Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Przedszkolu Miejskim Nr 7 Tęczowa
Kraina, ul. Doktora Józefa Psarskiego 24, 07-410 Ostrołęka.
PRZEDMIOT PREZENTACJI:
Przedstawienie w dowolnej formie scenicznej (montaż słowno – muzyczny,
pantomima, kabaret, drama, taniec…, itp.) treści związanych z przewidywaniem
następstw działalności człowieka i ich wpływu na problematykę zmiany klimatu, efekt
cieplarniany oraz konsekwencje srodowiskowe, gospodarcze i społeczne.

ADRESACI:
PREZENTACJE skierowane są do dzieci i nauczycieli z przedszkoli miejskich, szkół
podstawowych, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ostrołęce,
do rodzin dzieci biorących udział w wydarzeniu oraz do wszystkich zainteresowanych
problematyką ekologiczną.
HARMONOGRAM ZGŁOSZEŃ W PREZENTACJI:
1. Ogłoszenie Prezentacji: 16 lutego 2018 r.
2. Nadsyłanie kart zgłoszenia: 31 marca 2018 r.
3. Dostarczenie harmonogramu Prezentacji do placówek biorących udział
w wydarzeniu: 16 kwietnia 2018 r.
4. Prezentacje odbędą się 09 maja 2018 roku o godz. 9.15, w sali kinowej OCK,
w Ostrołęce.
ZASADY I TRYB PREZENTACJI:
- Zgłoszenie udziału w Prezentacjach następuje poprzez przesłanie „KARTY
ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PREZENTACJACH” (do pobrania ze strony
internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 7 Tęczowa Kraina w Ostrołęce.
Karta zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Poprawnie wypełnioną Kartę zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym
terminie do 31 marca 2018 roku, na adres organizatora konkursu:
Centrum Edukacji Ekologicznej
Przedszkole Miejskie Nr 7 Tęczowa Kraina
ul. Doktora Józefa Psarskiego 24
07-410 Ostrołęka
PREZENTACJE przebiegają jednoetapowo, podczas przedstawień
w dniu 09 maja 2018 roku, w sali kinowej Ostrołęckiego Centrum Kultury.
Każda placówka ma możliwość zaprezentować dowolną formę sceniczną,
trwającą nie dłużej niż 10 minut.
Zespoły biorące udział, zapraszamy do przybycia do Ostrołęckiego Centrum Kultury,
przynajmniej 30 minut przed zaplanowaną w harmonogramie godziną występu.

NAGRODY:
Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla zespołu.
Wyróżniona placówka otrzyma nagrodę specjalną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
harmonogramu PREZENTACJI,
okoliczności.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian
w przypadku zaistniałych, uzasadnionych

Aktualne informacje o Prezentacji dostępne są na stronie internetowej
www.pmnr7.pl

