
Konkurs na najciekawszy domek dla owadów 
 

Regulamin 
  

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest SK LOP działające w SP w Świątnikach 

 

2. CELE  KONKURSU: 

 Kształtowanie świadomości ekologicznej. 

 Rozwijanie zamiłowania do przyrody. 

 Poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu entomologii. 

 Zwrócenie uwagi na problem masowego wymierania dziko żyjących owadów, 

zwłaszcza zapylających. 

 Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów poprzez wykorzystanie 

różnorodnych  elementów przyrodniczych (patyki, szyszki, trzcina) do budowy 

domków dla owadów. 

  

3. ADRESACI 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów SP w Świątnikach 

Uczestnicy rywalizują w dwóch kategoriach wiekowych: 

 1 kategoria: klasy  0 -III    

 2 kategoria: klasy IV-VIII 

  

4. TEMATYKA 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie domku/hotelu dla owadów dziko żyjących, 

w którym będą mogły znaleźć bezpieczne miejsce do rozrodu. 

 

5. WARUNKI UCZESTNICWA 

Domki należy wykonać z różnego rodzaju materiałów naturalnych. Dokładne wytyczne 

podane są w załączniku. 

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dostarczenie wykonanego przez siebie domku 

do wychowawcy klasy.  

Prosimy o zamieszczenie pełnych informacji o autorze: 

 Imię i nazwisko ucznia, 

 Klasa, 

 Imię, nazwisko rodzica/opiekuna pomagającego wykonać domek 

    Termin dostarczenia domku do 19 X 2018r. 

    Domki przywiezione po terminie, lub niepodpisane nie będą oceniane. 

 

 

 

 



 

 

6. PRZEBIEG KONKURSU 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia  23 X 2018r. przez powołaną komisję       

konkursową. 

Ocenie będą podlegały: 

- Prawidłowość wykonania zgodnie z zasadami budowania domków dla owadów, 

- pomysłowość i oryginalność, 

- estetyka wykonania. 

     Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej 

     (nagrody rzeczowe i dyplomy). Przewidziane są również wyróżnienia. 

     Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

     Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na apelu szkolnym.  

     Informacja o wynikach ukaże się także na stronie internetowej naszej szkoły,  

     gdzie zamieścimy również zdjęcia nagrodzonych prac. 

  

7. UWAGI KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zachowania i wykorzystania wszystkich dostarczonych prac. 

  

Załącznik 1. 

Wytyczne do zbudowania domku dla owadów. 

 

Domki należy wykonać z różnego rodzaju materiałów naturalnych (przyrodniczych) jak np.: 

trzcina, siano,  pałki wodne, suche kwiatostany przekwitniętych kwiatów, szyszki, patyki, 

kora, mech, glina, nawiercone wiertarką polana (wykonaj otwory o różnych rozmiarach), 

gruba tektura, koszyczek typu kobiałka. Można również wykorzystać surowce wtórne 

(papierowe, plastikowe) pochodzące np. z opakowań. 

Domki mogą mieć różnorodne kształty. 

Sugerowane wymiary: nie przekraczające 50 cm szerokości, głębokości i wysokości. 

  

Przykładowe pomysły można znaleźć na stronach: 

http://www.greenpeace.org/poland/PageFiles/590405/Hotele-dla-zapylaczy-Zrob-to-sam.pdf 

 http://www.e-ogrodek.pl/a/domek-dla-owadow-jak-go-zbudowac-i-dlaczego-warto-

9183.html 

http://info.e-ogrody.pl/szukaj/ogrody/domki+dla+owad%C3%B3w 

 

 

Opiekun SK LOP  

Iwona Stankiewicz 
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