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Załącznik nr 1 do Regulaminu „Mini-Konkursów Działaj z imPETem!” 
 

OPIS POSZCZEGÓLNYCH „MINI-KONKURSÓW DZIAŁAJ Z IMPETEM!” 
 

1. MINI-KONKURS „RECYKLINGOWY POKAZ MODY” 

 

Środki dydaktyczne: 

• butelki PET po wodzie o pojemności 1,5 l (po jednej na każde dziecko) – te same, 

z których dzieci wykonały wcześniej swojego ImPETa w ramach realizowania 

scenariusza zajęć 

• nakrętki od butelek  

• rolki po papierze toaletowym lub ręcznikach 

• stare wydruki, ulotki, gazetki marketów spożywczych 

• patyczki po lodach 

• ścinki tkanin 

• resztki wełny 

• inne rodzaje odpadów (według pomysłu nauczyciela) 

• kleje 

• nożyczki 

• taśma dwustronna 

• taśma samoprzylepna 

• sprzęt do odtwarzania muzyki 
 

Treść konkursu: 
Zadaniem dzieci jest przygotowanie eko-stroju dla swojego ImPETa. Strój powinien być 

(poza materiałami potrzebnymi do montażu poszczególnych elementów) wykonany 

wyłącznie z odpadów. O przyniesienie potrzebnych materiałów można wcześniej 

poprosić rodziców i dzieci.  Po wykonaniu prac dzieci biorą udział w „Recyklingowym 

pokazie mody”, podczas którego prezentują swoje prace, przechadzając się z nimi po 

„wybiegu”. Z przeprowadzonego pokazu i realizacji zadania nauczyciel przygotowuje 

reportaż zdjęciowy, który następnie opublikuje na stronie www.dzialajzimpetem.pl, w 

zakładce „Oni już działają”. Publikacja reportażu zdjęciowego będzie jednoznaczna z 

przesłaniem Pracy konkursowej do pierwszego z Mini-Konkursów. Jury wybierze 

jednego laureata, któremu przyzna nagrodę wskazaną w Regulaminie Mini-konkursów. 
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2. MINI-KONKURS „NAKRĘTKOWY ZAWRÓT GŁOWY” 

 

Środki dydaktyczne: 

• nakrętki z butelek PET (najlepiej w różnych kolorach i w dużych ilościach) 

• arkusze A4 w żółtym kolorze 

• klej 

• taśma klejąca 

O przyniesienie potrzebnych materiałów można wcześniej poprosić rodziców i dzieci. 

 

Treść konkursu: 

Dzielimy dzieci na grupy (najlepiej tak, jak zwykle siedzą i pracują przy stolikach). Każda 

grupa otrzymuje swój zestaw nakrętek, kleje i kartkę A4. Każdemu z zespołów 

powierzamy zadanie ułożenia z nakrętek (i przyklejenia do kartki) jednej z części obrazu 

przedstawiającego wnętrze żółtego pojemnika po tym, jak bohaterowie zrobili w nim 

porządek. (Możemy przypomnieć treści opowiadań „Ale bałagan!” i „Pora na 

wycieczkę!”). Te części mogą np. przedstawiać konkretne odpady, ImPETa, Pana 

Kartonika, Puszka; mogą być również częściami większej całości, którą będzie widać 

dopiero po złożeniu. Treść obrazu ustalamy wcześniej z dziećmi i szkicujemy kontury, 

by łatwiej było im stworzyć daną część obrazka. Bardziej skomplikowane elementy 

możemy potem dorysować. Na koniec wszystkie części obrazu układamy obok siebie 

(możemy je ze sobą skleić taśmą z drugiej strony), a pracę fotografujemy. Reportaż 

zdjęciowy następnie należy opublikować na stronie www.dzialajzimpetem.pl, w 

zakładce „Oni już działają”. Publikacja reportażu zdjęciowego będzie jednoznaczna z 

przesłaniem Pracy konkursowej do drugiego z Mini-Konkursów. Jury wybierze jednego 

laureata, któremu przyzna nagrodę wskazaną w Regulaminie Mini-konkursów. 
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3. MINI-KONKURS „POCIĄG DO SEGREGACJI” 

 

Środki dydaktyczne: 

• kartonowe pudełka pomalowane lub oklejone papierami w kolorach 

pojemników na odpady: żółtym, zielonym, niebieskim, brązowym, czarnym 

• różne rodzaje odpadów odpowiadające poszczególnym pojemnikom lub ich 

zdjęcia (zdjęcia warto wykorzystać zwłaszcza do zaprezentowania zawartości 

czarnego i brązowego pojemnika)  

• materiały potrzebne do zrobienia lokomotywy, czyli śmieciarki MIECI (w 

najprostszym wariancie może być to pudełko, do którego przyklejamy 

wykonany przez dzieci rysunek MIECI) 

• sznurek do połączenia poszczególnych wagonów pociągu 

 

O przyniesienie potrzebnych materiałów można wcześniej poprosić rodziców i dzieci. 

 

 

Treść konkursu: 

Wspólnie z dziećmi przygotowujemy pracę plastyczną „Pociąg do segregacji”. Po 

wykonaniu pociągu, którego kolejne wagoniki stanowią pudełka symbolizujące 

pojemniki na odpady, dzieci muszą umieścić odpowiednie odpady we właściwych 

wagonikach. Na koniec oceniają, czy prawidłowo wykonały zadanie, a nauczyciel 

przygotowuje reportaż zdjęciowy z realizacji zadania. Reportaż zdjęciowy należy 

opublikować na stronie www.dzialajzimpetem.pl, w zakładce „Oni już działają”. 

Publikacja reportażu zdjęciowego będzie jednoznaczna z przesłaniem Pracy 

konkursowej do trzeciego z Mini-Konkursów. Jury wybierze jednego laureata, któremu 

przyzna nagrodę wskazaną w Regulaminie Mini-konkursów. 
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4. MINI-KONKURS „COŚ Z NICZEGO” 

 

Środki dydaktyczne: 

• butelki PET z uciętą górą, puste puszki po kawie lub herbacie – po jednej na każde 

dziecko 

• rolki po papierze toaletowym i ręcznikach papierowych (do wycięcia ozdób) 

• ścinki tkanin 

• guziki 

• patyczki po lodach 

• resztki wełny 

• używane torebki prezentowe lub resztki papieru świątecznego do pakowania 

prezentów (do wycięcia ozdób) 

• taśma klejąca 

• taśma dwustronna 

• kleje 

• nożyczki 

O przyniesienie potrzebnych materiałów można wcześniej poprosić rodziców i dzieci. 

 

Treść konkursu: 

Wybranymi materiałami plastycznymi dzieci ozdabiają swoje butelki/puszki, tworząc 

wazoniki na suszone kwiaty lub pojemniki na kredki. Z prac dzieci przygotowujemy 

wystawę i przygotowujemy reportaż zdjęciowy. Reportaż zdjęciowy należy 

opublikować na stronie www.dzialajzimpetem.pl, w zakładce „Oni już działają”. 

Publikacja reportażu zdjęciowego będzie jednoznaczna z przesłaniem Pracy 

konkursowej do czwartego z Mini-Konkursów. Jury wybierze jednego laureata, 

któremu przyzna nagrodę wskazaną w Regulaminie Mini-konkursów. 
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