OGÓLNOPOLSKI 17. KONKURS TWÓRCZEGO UŻYWANIA UMYSŁU „WYSPA ZAGADEK 2017”
- I etap
Konkurs ma na celu zainspirowanie i zachęcenie uczniów do twórczego myślenia. Dzieci powinny napisać
przemyślane odpowiedzi na podane poniżej pytania konkursowe i przesłać je na adres biura Konkursu
„Wyspa Zagadek 2017”. Prace można wzbogacić rysunkami lub zdjęciami. Konkurs jest wpisany przez
Kuratorium Oświaty w Gdańsku do kalendarza imprez (olimpiady i konkursy wiedzy) na rok szkolny
2016/2017.
Regulamin konkursu
Uczniowie z klas 4. i 5. szkoły podstawowej tworzą młodszą, a uczniowie z klasy 6. szkoły podstawowej i 1.
klasy gimnazjum starszą grupę wiekową.
Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie szkolny opiekun konkursu powinien przesłać
zgłoszenie uczniów, potwierdzone przez dyrektora szkoły z zaznaczeniem klasy, w której uczą się
uczniowie. Pracując nad odpowiedziami warto zbierać i zapisywać różne pomysły na odpowiedzi. Spośród
nich należy wybrać te, które wydają się najbardziej wartościowe, przemyśleć dlaczego warto je zapisać i w
końcu przedstawić pisemnie odpowiedzi. Warto je także wzbogacić zdjęciami i rysunkami. Następnie
prace należy przesłać na podany niżej adres biura organizacyjnego konkursu.
W drugim etapie zakwalifikowani do finałów krajowych uczniowie pracują nad zadaniami problemowymi.
Finały krajowe konkursu odbędą się w czerwcu 2017 roku w Gdyni.
Terminarz konkursu:
Do dnia 4 maja 2017 roku szkolny opiekun konkursu powinien przesłać zgłoszenie udziału uczniów na
adres biura organizacyjnego. Każdy z uczestników startuje w konkursie indywidualnie, po wcześniejszym
zgłoszeniu jego udziału przez szkolnego opiekuna konkursu. Rodzice muszą wyrazić pisemną zgodę na
udział dziecka w konkursie, udostępnienie danych osobowych ( imię, nazwisko, adres zamieszkania i
klasa, do której chodzi uczeń) i przekazać ją szkolnemu opiekunowi konkursu. Niezgłoszenie uczniów w
terminie oznacza, że prace nie będą sprawdzane przez jury konkursu.
Do dnia 9 maja 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego) należy przesłać prace pisemne i rysunki na
adres korespondencyjny:
BIURO KONKURSU WYSPA ZAGADEK 2017
ZFP Zakład Foliowania Papieru ul. Krzemowa 5
81-577 Gdynia

Pytania pierwszego etapu KONKURSU Wyspa Zagadek 2017
1. Kim jesteś? Spróbuj opisać siebie, podając kilka zdarzeń ze swojego życia, które będą Twoją
odpowiedzią na to pytanie.
2. Co mogłoby się stać, gdyby ludzie nie rozróżniali kolorów? Co musiałoby się na świecie zmienić?
3. Przeprowadź badanie polegające na zmieszaniu trzech barw podstawowych. Ustal jak zmieniają się
kolory w trakcie tego procesu. Wyniki mieszania kolorów przedstaw i opisz. Następnie namaluj abstrakcyjny
obraz o nazwie WYSPA ZAGADEK z wykorzystaniem wyników badań.
4. Jesteś samotnie na wyspie jak Robinson Crusoe.Wybierz troje zwierząt, które mogłyby ci tam
towarzyszyć i napisz dlaczego je wybrałeś. W jaki sposób mogą ci pomóc?
5. Opisz, jak przebiegała Twoja praca. Jak doszło do napisania i namalowania odpowiedzi?

W przypadku zakwalifikowania pracy uczeń otrzyma zaproszenie do finału krajowego wysłane na adres
szkoły, która zgłosiła go do konkursu. Termin zostanie podany na informacji przesłanej do szkoły, która
zgłosiła uczestnika konkursu.
Opiekunowie i uczestnicy przyjeżdżają na finały krajowe konkursu na własny koszt.
Nieotrzymanie zawiadomienia jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem do dalszych rozgrywek. Od
decyzji komisji konkursowej nie ma odwołania. Uczniowie szkół podstawowych, którzy nie otrzymają do
dnia 12.06.2017 roku potwierdzenia, mają okazję startować w konkursie w następnym roku szkolnym.
Nagrodą dla laureatów finałów krajowych jest wyjazd do szwedzkiego Ośrodka Doświadczeń i Kształcenia
Twórczego Kreativum w Karlshamn.
Autorem konkursu jest Marian Chwastniewski, a opiekę naukową sprawuje profesor WSB dr hab. Teresa
Bauman.
Sponsorami konkursu są Urząd Miasta Gdynia i Zakład Foliowania Papieru w Gdyni.
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne WYSPA

