
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

dla klas 4-6 SP i I-III gimnazjum 

na wykonanie plakatu  

„Wiem, co jem” 

 
Głównym celem konkursu jest przybliżenie podstawowych wiadomości dotyczących żywności oraz zasad 

prawidłowego odżywiania. Zainteresowanie uczniów problematyką  składu spożywanych produktów, jest zadaniem 

tego przedsięwzięcia.  

 

Cele szczegółowe konkursu to: 
- znają podstawowe wiadomości o składnikach występujących w żywności, 

- potrafią wymienić substancje szkodliwe występujące w żywności, 

- rozpoznają i charakteryzują popularne dodatki do żywności, 

- poznają mniej znane surowce szkodzące naszemu zdrowiu, 

- mają świadomość w zakresie zdrowego odżywiania, 

- rozwijanie zdolności artystycznych i umiejętności pracy w grupie. 

 

Założenia organizacyjne: 
- organizatorami konkursu są szkolni koordynatorzy programu Szkoły Promującej Zdrowie,  

- uczestnikami konkursu są uczniowie klas: 4-6 SP oraz I-III gimnazjum, 

- konkurs odbywać się będzie na zasadzie współzawodnictwa klas 4-6 SP oraz I-III gimnazjum. 

 

Warunki uczestnictwa: 
-  zadaniem klasy jest wykonanie plakatu na brystolu o formacie A- 1 (wymiar: 56 cm x 84 cm) lub A- 2 (wymiar: 42 

cm x 59 cm), 

- przedstawią zdrowe i szkodliwe składniki wylosowanych produktów, promując w ten sposób zdrowy styl życia,  

- prace muszą być czytelnie podpisane na odwrocie (klasa, wychowawca). 

 

Zakres prezentacji wylosowanego produktu: 

1. Rysunek, zdjęcie, model 3D wylosowanego produktu . 

2. Składniki ilościowe lub procentowe danego produktu ( przedstawione w postaci np. diagramu, tabelki, opisu 

słownego, modelu przestrzennego). 

3. Ogólne informacje nt. danych składników zawartych w wylosowanym produkcie z podziałem na nasz 

organizm na : zdrowe, szkodliwe lub też inne. 

4. Przeprowadzenie analizy wartości odżywczych produktu. 

5. Zaproponowanie zamiany na zdrowszy zamiennik. 

6. Inne informacje i elementy wg uznania. 

 

 Technika wykonania prac: 

- prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, wyklejanka, wycinanka, itp.), 

- rozmieszczenie elementów na planszy dowolne. 

 

Prawidłowość wykonywania zadania oceniać będzie komisja konkursowa, przyznająca odpowiednią ilość punktów 

wg określonych kryteriów. Zwycięzcą zostaje klasa, która zdobędzie największą ilość punktów na danym poziomie. 

 

Kryteria oceny: 

- pomysłowość, staranność i estetyka  wykonanego plakatu, 

- wkład własny uczniów w przygotowanie materiałów,  

- przedstawienie innych ciekawych informacji.  

- ilość i zawartość zaprezentowanych informacji. 

 

Prace należy oddać do 07.03.2017 r. do koordynatorów SPZ: Z. Nowak, A. Siatkowskiej, 

A. Wiśniowskiej, H. Dryji.  

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się pod koniec marca. Wyniki zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej oraz 

na stronie internetowej szkoły.  

Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody w czerwcu na apelu podsumowującym 

udział w szkolnych konkursach. 

 

Powodzenia ☺! 

 



REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

dla klas 1-3 SP 

na wykonanie plakatu  

„Wiem, co jem” 

 
Głównym celem konkursu jest przybliżenie podstawowych wiadomości dotyczących żywności oraz zasad 

prawidłowego odżywiania. Zainteresowanie uczniów problematyką  składu spożywanych produktów, jest zadaniem 

tego przedsięwzięcia.  

 

Cele szczegółowe konkursu to: 
- znają podstawowe wiadomości o składnikach występujących w żywności, 

- potrafią wymienić substancje szkodliwe występujące w żywności, 

- rozpoznają i charakteryzują popularne dodatki do żywności, 

- poznają mniej znane surowce szkodzące naszemu zdrowiu, 

- mają świadomość w zakresie zdrowego odżywiania, 

- rozwijanie zdolności artystycznych i umiejętności pracy w grupie. 

 

Założenia organizacyjne: 
- organizatorami konkursu są szkolni koordynatorzy programu Szkoły Promującej Zdrowie,  

- uczestnikami konkursu są uczniowie klas 1-3 SP, 

- konkurs odbywać się będzie na zasadzie współzawodnictwa klas 1-3 SP. 

 

Warunki uczestnictwa: 
-  zadaniem klasy jest wykonanie plakatu na brystolu o formacie A- 1 (wymiar: 56 cm x 84 cm) lub A- 2 (wymiar: 42 

cm x 59 cm), 

- przedstawią zdrowe i szkodliwe składniki wylosowanych produktów, promując w ten sposób zdrowy styl życia,  

- prace muszą być czytelnie podpisane na odwrocie (klasa, wychowawca). 

 

Zakres prezentacji wylosowanego produktu: 

1. Rysunek, zdjęcie, model 3D wylosowanego produktu . 

2. Przestawienie składników ilościowych (w dowolnej postaci). 

3. Ogólne informacje nt. danych składników zawartych w wylosowanym produkcie z podziałem na nasz 

organizm na: zdrowe, szkodliwe lub też inne. 

4. Zaproponowanie zamiany na zdrowszy zamiennik. 

5. Inne informacje i elementy wg uznania. 

 

 Technika wykonania prac: 
- prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, wyklejanka, wycinanka, itp.), 

- rozmieszczenie elementów na planszy dowolne. 

 

Prawidłowość wykonywania zadania oceniać będzie komisja konkursowa, przyznająca odpowiednią ilość punktów 

wg określonych kryteriów. Zwycięzcą zostaje klasa, która zdobędzie największą ilość punktów na danym poziomie. 

 

Kryteria oceny: 

- pomysłowość, staranność i estetyka  wykonanego plakatu, 

- wkład własny uczniów w przygotowanie materiałów,  

- przedstawienie innych ciekawych informacji,  

- ilość i zawartość zaprezentowanych informacji. 

 

Prace należy oddać do 14.03.2017 r. do koordynatorów SPZ: Z. Nowak, A. Siatkowskiej, A. Wiśniowskiej, H. Dryji.  

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się pod koniec marca. Wyniki zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej oraz 

na stronie internetowej szkoły.  

Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody w czerwcu na apelu podsumowującym udział w szkolnych 

konkursach. 

 

Powodzenia ☺! 

 


