
 

  

Warszawa dn. 1.09.2020 r. 

 

Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Nauczyciele, 

dziękujemy za przystąpienie do Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego dla Przedszkoli 

"Działaj z imPETem!". Kampania społecznoekologiczna „Działaj z imPETem!” ma na celu 

edukację Polaków w zakresie prawidłowej segregacji odpadów, ze szczególnym 

uwzględnieniem butelek PET oraz ich recyklingu. To pierwszy rok Naszych działań do 

przedszkoli, które, mamy nadzieję, spotkają się z Państwa zadowoleniem i chęcią ich 

kontynuacji w kolejnych edycjach.  

W ramach tegorocznych działań przesyłamy Państwu pakiet materiałów, dzięki którym mogą 

Państwo przeprowadzić interesujące zajęcia i zabawy z dziećmi oraz poinformować rodziców 

o swoim udziale w konkursie. 

Materiały, które Państwu w tym roku przekazujemy to:  

• Zeszyt Koordynatora – podstawowy materiał, który, jak wierzymy, stanie się 

dla Państwa pewnego rodzaju podręcznikiem pomocnym w planowaniu lekcji i zabaw 

dla przedszkolaków. W zeszycie znajdziecie Państwo scenariusz pierwszych zajęć, które 

będą wprowadzeniem dzieci w świat recyklingu butelek PET, pomysły na tematyczne 

zabawy ruchowe oraz karty pracy do kserowania, które pomogą utrwalić zdobytą 

wiedzę.  

• Plakat Konkursowy – plakat rekomendujemy powiesić w widocznym dla rodziców 

miejscu w przedszkolu, by jak najwięcej osób mogło zagłosować na Wasze przedszkole 

w konkursie. 

• Tabliczka na drzwi – materiał pełniący funkcję certyfikatu i karty informacyjnej 

w jednym. Zachęcamy do powieszenia jej w widocznym punkcie, jako potwierdzenie 

Państwa zaangażowania w realizację celów ekologicznych.  

Jak wziąć udział w konkursie?  

• Od początku września należy przeprowadzić zajęcia z dziećmi wykorzystując wybrane 

zadania z zeszytu. 

• Następnie wspólnie z dziećmi należy przygotować pracę plastyczną na temat: 

„Przygody Mieci i imPETa!”. W przypadku, gdy zajdzie konieczność pracy z domu 

rodzice mogą przesłać prace dzieci do Państwa drogą elektroniczną, z których 

następnie mogą Państwo przygotować kolaż. 

 



 

 

• Od 1 grudnia do 29 stycznia na stronie www.dzialajzimpetem.pl w zakładce „dla 

przedszkoli” dostępny będzie formularz zgłaszania pracy, poprzez który należy dodać 

zdjęcie pracy. 

• Mogą Państwo przesłać jedną pracę z każdej grupy przedszkolnej. 

• Od 2 lutego do 5 marca będzie można głosować na prace ze swojego przedszkola. 

Serdecznie zachęcamy do informowania o głosowaniu jak największą liczbę rodziców. 

• 12  marca na stronie internetowej zostanie ogłoszony ranking 25 prac z największą 

liczbą głosów internautów, które następnie zostaną poddane ocenie jury.  

• 25 marca ogłosimy wyniki.  

 

 

Bardzo dziękujemy za przystąpienie do Konkursu. Mamy nadzieję, że wspólne działania 

przyczynią się do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród Państwa wychowanków, 

ale także ich rodziców. Zachęcamy do śledzenia kampanii „Działaj z imPETem!” na Facebooku 

(www.facebook.com/dzialajzimpetem), gdzie na bieżąco informujemy o konkursach, 

eventach i innych naszych działaniach.  

Program objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu oraz Pomorskiego 

Kuratora Oświaty, a patronami medialnymi w tym roku zostały Polsat Jim Jam oraz Bliżej 

Przedszkola.  

 

Więcej szczegółów i regulamin konkursu dostępne są na stronie www.dzialajzimpetem.pl 

 

Z poważaniem, 

Zespół „Działaj z imPETem!” 
 

 

W razie pytań prosimy o kontakt: info@dzialajzimpetem.pl 

 

Kampania „Działaj z imPETem!” zainicjowana została w 2018 roku przez czterech producentów branży FMCG, 

wprowadzających na polski rynek wody i napoje w butelkach PET: : Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestlé Polska S.A. 

Oddział Nestlé Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. oraz Żywiec Zdrój S.A.. Projekt realizuje Rekopol 

Organizacja Odzysku Opakowań S.A. we współpracy m.in. z podmiotami gospodarującymi odpadami w gminach. 

http://www.dzialajzimpetem.pl/
http://www.dzialajzimpetem.pl/

