Умови
проведення обласного етапу Всеукраїнської акції «Годівничка»
1. Загальні положення:
Організацію та проведення обласного етапу Всеукраїнської природоохоронної акції
«Годівничка» здійснює КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді».
2. Мета та завдання акції:
Акція започатковується з метою виховання ціннісного ставлення до біорізноманіття,
проведення широкої просвітницької роботи та практичних дій з охорони та збереження
орнітофауни.
Головними її завданнями є:
• ознайомлення з видовим різноманіттям зимуючих птахів своєї місцевості;
• розширення знань учнів з біології птахів, особливостей їх підгодівлі взимку;
• оволодіння методиками визначення, спостереження та обліку зимуючих птахів;
• розвиток гуманного ставлення до птахів, мотивація до їх охорони.
3. Учасники акції.
До участі в акції запрошуються учні загальноосвітніх та гуртківці позашкільних
навчальних закладів, громадські екологічні об'єднання.
Участь в акції може бути індивідуальною чи колективною.
4. Етапи проведення акції.
І етап - вивчення орнітофауни своєї місцевості, складання каталогів птахів, визначення
місць, де птахи зустрічаються найчастіше, виготовлення годівниці та заготівля корму.
ІІ етап - розвішування годівничок та здійснення підгодівлі птахів.
ІІІ етап - проведення свята «Зустрічі птахів», на якому підводяться підсумки акції.
Протягом всього часу проведення акції учнями ведуться спостереження за птахами,
фіксуються результати спостережень.
Просимо надіслати інформацію про проведення акції у навчальних закладах з
зазначенням результатів: кількості розвішаних годівниць, кількості дітей залучених до
підгодівлі птахів, щоденники спостережень за птахами, фото та відеоматеріали
проведення акції.
У рамках проведення акції проводяться масові заходи:
Серед учнів:
Конкурс на кращу годівничку.
Вимоги до конкурсних матеріалів:
• на конкурс приймаються кольорові світлини розміром 10 х 15 см, наклеєні на картон
розміром 13 х 18 см;
• на світлині має бути зображена годівничка, яка розташована у природних умовах;
• у правому нижньому куті слід приклеїти етикетку, в якій вказати назву роботи,
прізвище та ім’я автора, школу, клас, вік; (гурток, студію,керівника).

Конкурс на кращий малюнок про зимуючих птахів.
Вимоги до конкурсних матеріалів:
• на конкурс приймаються малюнки розміром А4 на цупкому папері;
• малюнок повинен бути виконаний лише кольоровими фарбами без аплікацій і
світлин;
• на малюнку слід зобразити зимуючих птахів нашої фауни;
• до роботи слід подати етикетку , в якій вказати назву роботи, прізвище та ім’я автора,
школу, клас, вік; (гурток, студію, керівника);
• роботи змальовані з інших малюнків, ілюстрацій не розглядатимуться і не
повертатимуться.
Конкурс на кращий вірш про зимуючих птахів
Вимоги до конкурсних матеріалів:
• на конкурс приймаються поезії про зимуючих птахів нашої фауни об’ємом не більше
одного друкованого аркуша;
• під поезією слід подати дані про автора: прізвище та ім’я, школа, клас (гурток, студія,
керівник);
• поезії, переписані у інших авторів, розглядатися, оцінюватися не будуть.
Серед вчителів, керівників гуртків:
Конкурс на кращий сценарій Свята зимуючих птахів та на кращу розробку заняття
про зимуючих птахів.
Вимоги до конкурсних матеріалів:
• рукописи мають бути надруковані українською мовою та подані в друкованому та
електронному варіанті;
• робота повинна містити прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посаду, місце роботи
(повна адреса) автора, номери службового та домашнього телефонів;
• роботи скопійовані з інших джерел не розглядатимуться.
Матеріали на конкурси та інформацію про проведення акції просимо надсилати до 31
березня 2020 р. на адресу: 79026, ЛОЦЕНТУМ, вул.. І. Франка, 133, м. Львів, тел. 276-46-07.

