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Kedves környezetvédő gyerekek és az őket segítő felnőttek!

A Zöld Úton környezetvédelmi és környezetismereti versenyt azért szerveztük meg, hogy közösen 
tegyünk a közvetlen környezetünkért, minél jobban ismerjük meg kis hazánk növény- és állatvilágát 
valamint egészségesebben éljünk.

A verseny három fordulóból áll, melynek során az első 10 helyezést elért csapat országos döntőn 
mérheti össze tudását, kreativitását.

Minden fordulóban lesz egy feladatlap és szervezést, kreativitást igénylő munka is.

A harmadik forduló feladatlapját a mellékletben találjátok.  A feladatlapot pdf formátumban 
küldjük el, hogy minden a helyén maradjon. A feladatlapot megtalálhatjátok a www.segitstanulni.hu 
honlapon is. A 10. feladatban található fényképeket olyan formátumban tesszük fel, hogy nagyítani 
is lehessen, ha szükséges.
Ha valamire nem tudjátok a választ, menjetek könyvtárba vagy böngésszétek az internetet! 

Tudjuk, hogy szerettek játszani, sportolni, szorgalmasan és kitartóan tudtok dolgozni, nagy ügyes 
szervezők vagytok.
A Szervezést és kreativitást igénylő feladatok a következők:

1. Szervezzetek egy olyan 1-2 órás vetélkedőt, melynek témája a játékos mozgás, a sport. Ha 
lehet a szabadban, ha rossz az idő a tornateremben.

2. Gyűjtsetek össze 5 olyan mozgásos játékot, melyeket ti is szívesen játszotok! Hívjátok meg 
szüleiteket, testvéreiket, ismerőseiteket, játsszatok együtt!

3. Minden  csapattag  állítson  össze  maximum  10  főből  álló  csapatot  és  adjon  nevet  a 
csapatának.

4. Gondoskodjatok arról, hogy pártatlan bírók döntsék el a verseny kimenetelét.
5. Készítsetek fényképeket!  Mindegyik versenyszámról és az eredményhirdetésről küldjetek 

egyet-egyet.
6. Tervezzetek emléklapot a versenyben részt vevő csapatok számára és ennek fényképét is 

küldjétek el nekünk!

Kérjétek meg tanítótokat, hogy a kitöltött feladatlapot és a munkátokról készített fényképeket - lehet 
power-pointos  bemutatóként  is  -  küldje  el  elektronikus  úton  az  info@segitstanulni.hu e-mail 
címre. A tárgymezőbe kérjük, írjátok be a csapat és a település nevét.

A beküldési határidő: 2013. április 30.

Munkátokhoz sok sikert, jókedvet és kitartást kívánunk!

A szervezők nevében
Kulcsár Katalin
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