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Про IX Міжнародний
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Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і
науки України доводить до Вашого відома про оголошення Польщею ІX Міжнародного
конкурсу еколого-валеологічної спрямованості „Смачно, корисно, барвисто» під гаслом
„Наше здоров’я з садів, городів, ланів і лук” у співпраці з відділом охорони здоров’я і
соціальних питань мерії Вроцлава під почесним патронатом Природничого університету м.
Вроцлава.
І. Мета конкурсу:
пропаганда здорового харчування на противагу ожирінню та наркоманії та
виховання гармонійно розвиненої особистості, а також:
 формування оздоровчої культури в області харчування, виховання в дусі турботи про
власне здоров’я;
 формування зацікавленості до здорового харчування;
 поглиблення знань про здорову їжу;
 розвиток активного ставлення до власного харчування, формування у учнів позитивних
стереотипів, що пов’язані зі здоровим харчуванням;
 заохочення до вирішення проблемних завдань та творчого мислення;
 підтримка всебічних здібностей дітей, створення умов для розвитку творчих інтересів;
 створення можливостей для розвитку літературних талантів;
 пробудження уяви та художньої чутливості;
 заохочення до використання інформаційних технологій при опрацюванні набутих знань;
 зростання віри дітей у власні сили;
 заохочення учнів до здорового змагання;
 підвищення активності шкіл та позашкільних навчальних закладів у навчальному
процесі.

ІІ. Учасники конкурсу
Вихованці дошкільних навчальних закладів (віком 5-6 р.) з батьками, учні „І-VI”
класів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованці позашкільних навчальних закладів
відповідного віку.
ІІІ. Умови конкурсу
Номінації конкурсних робіт:
1. Мультимедійна презентація „Прянощі на кухні” -

презентація в програмі Power
Point, Prezi. Максимум – 20 слайдів; презентації повинні бути присвячені таким темам:
використання прянощів у приготуванні страв; місцеві (регіональні) страви; прянощі
моєї місцевості (опис, ілюстрації, використання в кулінарії).
Учасники – учні IV-VI класів.

2. Вірш „Ода овочу” (хвала будь-якому обраному овочу). Обсяг – максимум 4 строфи

по 4 строки в кожній, шрифт "20".
Учасники – учні I-III класів
3. Мініатюра "Елітне здоров`я…" –прославляння здорового харчування, 1 сторінка A4,
шрифт Times New Roman "14", інтервал 1,5, максимальна кількість строк – 10.
Вік учасників не обмежений.
4. Художні роботи в трьох вікових категоріях:
Художні роботи для:
вихованців дошкільних навчальних закладів (віком 5-6 р.)
учнів I-III класів
- „Підставка під тарілку” – формат A3; художня робота з твердого матеріалу (наприклад,
картону, корку, пластику тощо), оздоблена за допомогою довільної техніки виконання на
тему конкурсу.
- "Лялька з шухляди на кухні" – лялька, зроблена на основі дерев’яного кухонного
приладдя (великої ложки, товкача, макогону тощо); лялька може бути виконана з довільних
матеріалів і має відображати кухаря чи куховарку.
- "Кулінарна книга: Мій здоровий другий сніданок" – в рецепті треба відобразити усі
інгредієнти та спосіб приготування сніданку,, малюнок чи фотографію готової страви.
Формат A3; 1 вертикальна сторінка; текст може бути написаний від руки або надрукований на
принтері разом з малюнком чи фотографією.
При оцінці буде братись до уваги можлива допомога дорослих у виконанні
роботи .
Художні роботи для учнів IV- VI класів
 „Підставка під тарілку” – формат A3; художня робота з твердого матеріалу
(наприклад, картону, корку, пластику тощо), оздоблена за допомогою техніки
"декупаж" на будь-яку тему конкурсу.
 "Мода на кухні" (фартух + рукавичка) – комплект для кухаря, виготовлений з
тканини відповідно до ваших власних уподобань та фантазій..
При оцінці буде братись до уваги можлива допомога дорослих у виконанні роботи .
 "Кулінарна книга: Мій здоровий обід" – здорове меню обіду: суп + друга страва
+ десерт; в рецепті треба відобразити усі інгредієнти та спосіб приготування обіду,
малюнок чи фотографію готової страви. Формат A3; 3 вертикальні сторінки; текст
може бути написаний від руки або надрукований на принтері разом з малюнком чи
фотографією..

IV. Загальні вимоги конкурсу

1. На конкурс приймаються лише ті роботи, що виконані індивідуально і самостійно.
2. Роботи повинні мати «візитну картку»: на зворотному боці розбірливо друкованими
літерами позначити:
- номінацію та назву роботи;
- ім’я, прізвище, вік автора та клас;
- назву та повну (селище, місто, область) поштову адресу навчального закладу з телефоно
(електронною поштою);
- прізвище, ім'я та по-батькові вчителя або керівника.
3. До кожної роботи потрібно додати згоду батьків (або законного опікуна) на
використанні особистих даних дитини в процесі проведення конкурсу.
4. Для навчальних закладів потрібно скласти списки робіт для кожної номінації (автор,
назва роботи, прізвище керівника) за таким зразком:
КАТЕГОРІЯ ……………………………………………………..
№№ Ім’я та прізвище
автора
1.
2.
...
Загальна кількість робіт:

Назва роботи

Прізвище та ініціали
керівника

5. Роботи, що виконанні з недотриманням вимог, а також з кричущими
орфографічними, словесними та фразеологічними помилками не розглядатимуться!
6. Конкурсні роботи не рецензуються і не повертаються!
V. Терміни проведення конкурсу
Національний етап – роботи надсилаються до 1 березня 2016 року на адресу
НЕНЦ: 04074 Київ-74, вул. Вишгородська, 19, відділ екології та охорони природи.
Переможці
Національного
етапу
нагороджуються
грамотами
Національного
еколого0натуралістичного центру учнівської молоді.
Міжнародний етап – до 25 березня 2016 року кращі роботи (по 10 з кожній номінації)
будуть відправлені до Польщі.
6 квітня – 14 квітня 2016 р. – робота журі у Вроцлаві.
Підведення підсумків конкурсу у Вроцлаві - 21 квітня 2016 року (адреса сайту http://www.sp118.pl/ )
Кращі конкурсні роботи будуть розміщені на сайті НЕНЦ (http://www.nenc.gov.ua) та
надруковані в журналі "Паросток".
Просимо Вас поширити інформацію та провести роботу по залученню школярів та
дітей до участі в конкурсі.

З повагою,
Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

