FELHÍVÁS
D Ö N T Ő B E J U T O T T C S A P A T O K N A K!
Kedves Gyerekek!
Szívből gratulálunk a Korosztályos Egészségnevelési Vetélkedő iskolai fordulóján nyújtott
kiváló eredményetekhez!
Az első helyezéssel elnyertétek a jogot a városi döntőn való megmérettetéshez!
A Városi Döntő megrendezésére: 2020. április 07-én kedden kerül sor a Szolnoki Kodály
Zoltán Ének- zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskolában.
A csapatok regisztrációja: 7.30-8.15-ig.
Ünnepi megnyitó: 8.30-8.50-ig
Jelmondatunk a:

„Tégy egy lépést a klímaváltozás ellen!”
„Ami Neked csak apró figyelmesség, Bolygónknak a
Jövőt jelentheti!”
A 2020. évi Döntő feladatai az egészséges életmóddal kapcsolatos (táplálkozási, baleset,- és
betegségmegelőzési, elsősegélynyújtási, káros szenvedélyek) témakörökön túl, a
környezetünkben zajló változások hogyan befolyásolják egészségi állapotunkat.
A Döntőre kérjük, minden csapat hozzon magával egy „Nagyit”!
Nagyi bárki lehet, aki idősebb korú és szívesen patronálja a csapatot, van
elhívatottsága, hogy részvételével támogassa a gyerekeket és fontosnak tartja a
család szerepét a környezet védelmében
Feladatuk a gyerekek vetélkedése alatt egy
húsvéti dekoráció, asztaldísz készítése lesz, újra
hasznosítható anyagokból, szelektív
hulladékokból a

„Tégy egy lépést a klímaváltozás ellen!”
mottó szellemében
Egyesületünk a helyszínen a következő alapanyagokat biztosítja:
 Különféle újra hasznosítható hulladékok (pl. palack, aludoboz, papír tojástartó,
joghurtos pohár, tea filter tasakok, WC papír guriga, kupakok stb.
 Temperafesték, ecset a színezéshez, ragasztó
 Hurkapálca, spatula, fogvájó
Kérjük a Nagyikat, hogy hozzanak magukkal a saját elképzelés kivitelezéséhez
szükséges egyéb eszközöket, (olló, sniccer, ragasztópisztoly) vagy más jellegű anyagokat,
díszítő elemeket.
Az alkotásokat azonban, kizárólag csak a helyszínen, az évfolyamonként mind a négy
korcsoportból megjelent nagyszülő együtt készítheti el 9.00-10.45 óráig a gyermekek iskolája
képviseletében.
Az elkészült alkotások, a zsűrizés után, 11.00 órától kiállítás keretében mindenki számára
megtekinthetőek lesznek.
A legjobb alkotások készítőit egyesületünk, a hagyományos módon jutalomban részesíti.
A felkészüléshez bővebb információ a: www.szive.hu honlapon található.
Jó felkészülést és sikeres szereplést kívánunk!
Versenyszervezők

