
Świetlica szkolna  

klas I-IV 

zaprasza 
 do udziału w konkursie plastyczno-

technicznym 
  

“Recyklisie - zwierzaki z 
surowców wtórnych” 

  

 



W ramach konkursu należy wykonać dowolnego 
zwierzaka zamieszkującego polskie lasy, łąki, góry itp., 
wykorzystując odpady i surowce wtórne. 

  

Celami konkursu jest: 

● Kształtowanie świadomości ekologicznej. 
● Zainteresowanie dzieci doskonaleniem ich umiejętności 

technicznych poprzez wykorzystanie różnorodnych 
materiałów (odpadów), aby nadać im drugie "życie".   

● Poznanie polskiej przyrody i zwierząt zamieszkujących 
polskie tereny.  

● Promowanie zachowań mających na celu ochronę 
przyrody i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za 
nią. Zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę segregacji 
odpadów i możliwość ich powtórnego wykorzystania – 
recykling, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za 
otaczającą nas przyrodę.  

● Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości 
dziecięcej.   

Warunki konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna w 
Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie. 

2.  Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – IV 
uczęszczających do świetlicy szkolnej. 

  
3.   Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną, 

samodzielnie wykonaną pracę. W klasach pierwszych i 
drugich dopuszcza się drobną pomoc 
rodziców/opiekunów przy projekcie. 

  
4.   Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie zwierzaka - 

przestrzennego, nie mniejszego niż 15 cm z 
materiałów wtórnych (tj.np.: torebek foliowych, 
makulatury, puszek, kapsli, zakrętek, plastikowych 



butelek, kartonów po mleku, soku, gazet, sznurków 
oraz elementów drewnianych oraz innych odpadów). 

5.   Prace powinny mieć dołączoną informację z 
metryczką (imię i nazwisko, wiek oraz klasa). 

6.   Prace dostarczamy do wychowawców świetlic. 
Ostateczny termin składania prac wyznaczono na 
dzień 20 maja 2022 roku. 

 

 

Jury i nagrody 

1.    Oceny prac dokona trzyosobowe jury. 

2.  Werdykt jury jest ostateczny, od werdyktu nie przysługuje 
odwołanie. 
 
3.   Ocena prac nastąpi w oparciu o poniższe kryteria: 

         * Zgodność z tematem, 
* Oryginalny sposób interpretacji tematu, 
* Pomysłowość, 
* Staranność wykonania, 
* Wrażenie estetyczne. 

4.   Ze    wszystkich prac zostanie wyłonione: I miejsce, II 
miejsce, III miejsce w kategorii klas 1-2 oraz 3-4. Jury 
przewiduje również wyróżnienia. Laureaci otrzymają dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe. 

      
5.  Prace znajdą się na czasowej wystawie w Szkole 
Podstawowej w Jabłonnie oraz na stronie internetowej szkoły. 
      
6.  Organizator zamieści informację o nagrodzonych 
uczestnikach konkursu w widocznym miejscu, na stronie 
internetowej oraz szkolnym facebooku. 
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