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vERsENvxrÍnÁS:
VIII. rölor rÁruos oRszÁGos TERMÉszrrruDoMÁNyI vERsENy
3-8. ÉvrolvAMos TANuLóK szÁt{ÁRA
Az EÖtvÖs JÓzsef Református Oktatási Központ a 2020l21-es tanévben is meghirdeti a Földi János
természettudományi versenyt a református iskolák száméra három korcsoportban (3-4.,5-6. és 7-8.
évfolyam). - A versenyre nem református fenntartójú iskolák tanulói is nevezhetnek.
Legfőbb célunk, hogy közelebb hozzuk a gyerekeket a teremtett vllághoz, s ezzel az élménnyelegyütt
megszerettessük velük a természettudományokat.
A megmérettetés három levelezős fordulóból és egy helyi döntőből áll. A levelezős fordulókban a
matematikai és termószetismereti feladatok megoldásához önállő kutatómunkára, eszközkészítésre, mérésekre
és természeti megfigyelésekre lesz szükség. A matematikai problémáknál elsősorban nem egyenlettel történő
megoldást várunk eI az alsóbb évfolyamos gyermekektől, hanem megfelelő magyalázattal kiegészített
próbálgatást, lo gikailag helyes gondolatmenetet.
A döntőbe a három korcsoport 6-6 legjobb feladatmegoldója kap meghívást a 3 levelezős forduló
összesített eredménye alapján. A döntő írásbeli és szóbeli részből áll.
Nevezési díj nincs.

A nevezés az első levelezős forduló beküldésekor a csatolt nevezési lap kitöltésével történik.
A fordulÓk megoldásainak beküldési határidejét a feladatsorok hrtalmazzák A feladatok megoldását lailön

laPon kell elkészíteni.Minden lapon fel kell tiintetni a feladat sorszáma mellett a versenyző névét,évfolyamát
és iskoláját.

FONTOS! Az Újabb fordulók feladatait

- és minden egyéb üzenetet - elküldjük az iskolák e-mail
címére,és megielentetjük a verseny hontapján (www.kisfiz.hu) is az e|őző forduló beadási határideje
körüli napokban.

A megoldásokat digitalizálva,

a yerseny e-mail címérevárjuk: foldi.verseny@8mail.com (kérjük, hogy az
elektronikus 1evél tárgyában jelenjen meg a tanuló neve és korcsoportja is).

A döntő várható időpontja:

2021. május 8. (szombaD 1030 - 15 óra
köszönhetően ismét nagyon komoly jutalmak viámak a legjobb versenyzőkre"

Támogatóinknak
Versenyfelelős : Kis Tamás (foldi.verseny@gmail, com ; 20

Várjuk jelentkezésüket! - Áldás, békesség!
Heves, 2020. szeptember
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