
“Mamy tylko jedną ziemię, 
jej przyszłość zależy od każdego, 
na pozór niewielkiego ludzkiego 

działania, 
zależy od każdego z nas”

Florian Plit



Przedszkole Miejskie nr 9                                                                      
z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi                       

w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
było organizatorem                                                       

Międzyprzedszkolnego konkursu techniczno - plastycznego
“Odpadowe ZOO”



Celem konkursu było:

❖ podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszego 
pokolenia

❖ propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz 
ekologicznego stylu życia

❖ rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności 
dzieci



Podsumowaniu konkursu towarzyszyły prezentacje 
artystyczne w wykonaniu starszaków z grupy 

“Żabki” :)

W piosence “Zielony dom” wyśpiewały, że nam 
wszystkim powinno zależeć na szanowaniu przyrody, 

dbaniu o nią i jak niewiele potrzeba,                          
by żyło nam się czyściej :)



https://docs.google.com/file/d/1yDWRXFdJI1Y0fq-BFjwpnRu5B7zAyECZ/preview


Zadaniem uczestników było wykonanie egzotycznego 
zwierzątka z surowców wtórnych. 

Do konkursu przystąpiły dzieci z 5 jasielskich przedszkoli. 

Zgłoszonych zostało 10 prac przestrzennych, oryginalnych, 
które stanowią niepowtarzalną galerię                                                          

w holu naszego przedszkola :)





Patronat nad konkursem objął                                                  
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Jaśle, 

który ufundował dzieciom nagrody :) 
                              

W tym miejscu kierujemy słowa podziękowania i żywimy 
nadzieję na dalszą współpracę w naszych                   

ekologicznych inicjatywach :)



Zapraszamy 
na prezentację prac konkursowych

z poszczególnych przedszkoli:



Prezentacja prac konkursowych dzieci 
uczęszczających 

do Przedszkola Miejskiego nr 3 
im. Św. Jana Pawła II w Jaśle



Autor pracy - Karolina Ulaszek 
lat 6





Autor pracy - Jan Zięba 
lat 5





Prezentacja prac konkursowych dzieci 
uczęszczających do 

Przedszkola Miejskiego nr 6                     
Pluszowego Misia w Jaśle



Autor pracy - Iga Rajchel 
lat 4







Autor pracy - Wojciech Wnęk
 lat 5





Prezentacja prac konkursowych dzieci 
uczęszczających do 

Przedszkola Miejskiego nr 12 
w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle



Autor pracy - Emilia Gorczyca 
lat 3





Autor pracy - Alicja Pierzyńska 
lat 5





Prezentacja prac konkursowych dzieci 
uczęszczających do 

Przedszkola Miejskiego nr 12 
w Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle



Autor pracy - Jakub Gaweł 
lat 6





Autor pracy - Jakub Palar 
lat 6





Prezentacja prac konkursowych dzieci 
uczęszczających do 

Przedszkola Miejskiego nr 9 
z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami 

Integracyjnymi w Jaśle 
w Zespole Szkół Miejskich nr 3

w Jaśle



Autor pracy - Zuzanna Jasińska 
lat 3





Autor pracy - Lena Baran
lat 4





Prezentacja artystyczna w wykonaniu 
dziewczynek z grupy “Żabki” :)

Wykonały taniec z mopami  
do utworu 

Pitbull - Timbert ft.Kesha :)



https://docs.google.com/file/d/1nZAcLoPVKVhBDaqVB1OHORkLq4IHMGoe/preview




Dziękujemy za zainteresowanie, zaangażowanie                                                          
oraz piękne i pomysłowe prace!!!

Jesteście dowodem na to, że w wiele przedmiotów można tchnąć 
nowe życie, zmieniając je w coś wyjątkowego - 

tym razem były to zwierzęta mieszkające w ZOO :) :) :) 

Mamy nadzieję, że udało nam się w każdym uczestniku ekologicznej 
zabawy rozbudzić duszka ekologa :) 

To ważne, bo nikt tak jak dzieci                                                                             
nie potrafi angażować się w ratowanie świata :)

                                                               



Zespół do spraw ekologii:
Anna Czech

Iwona Sandecka
Katarzyna Trybek - Ciekielska 

Marta Bora

Dziękujemy za uwagę :)


