
KONKURS NA ORYGINALNY PROJEKT OKŁADKI 

PODRĘCZNIKA DO BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM 

ODPADÓW DO RECYKLINGU 

 

Konkurs przeznaczony dla klas V Szkoły Podstawowej 

nr 1 im. ppłk pil. Mariana Pisarka w Radzyminie 

 

Organizatorem konkursu jest p. Agata Drzewek, nauczyciel biologii w Szkole Podstawowej nr 1 im. 

ppłk pil. M. Pisarka. 

Celem konkursu jest stworzenie wymarzonej, najbardziej zwariowanej, idealnej okładki podręcznika 

do biologii z użyciem materiałów, które niepotrzebne  w gospodarstwie domowym można 

wykorzystać w inny sposób. Materiały nadające się do przetworzenia można podzielić na 4 

podstawowe grupy: papier, plastik, szkło, metale. 

„Recykling polega na odzyskiwaniu surowców wtórnych i ich 

ponownym przetwarzaniu w procesie produkcyjnym w celu 

uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Taki 

produkt można wykorzystywać nawet wielokrotnie”. 

 

Zadaniem uczniów jest stworzyć pracę plastyczną (ilustrację będącą okładką podręcznika do biologii) 

na tekturze format A4 (fragment pudełka), o tematyce biologicznej, zawierającej napis „Biologia” i 

„podręcznik”(zamieszczonych w dowolnym miejscu na okładce) . Możemy wspomóc się  brokatem, 

cekinami, piórami, tkaninami, wełną, makaronem, kaszami, ziarenkami kawy lub ryżu- ale tylko jako 

materiały pomocnicze (uzupełniające) do naszej pracy. Praca będzie wymagała użycia kleju na 

gorąco – wskazany nadzór rodzicielski.  

 

Każda praca plastyczna powinna zawierać imię, nazwisko, klasę autora (zapis na odwrocie pracy). 

Praca powinna przedstawiać treść biologiczną czyli np. zwierzęta, rośliny, bakterie, grzyby, fragment 

ekosystemu (np. łąka, las i jego mieszkańców), sprzęt wykorzystywany  do badań biologicznych - 

medycznych, genetycznych, mikrobiologicznych, szczegółową budowę organizmów (np. człowiek  i 

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/papier
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/tworzywa-sztuczne
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/szklo
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/metale


jego narządy wewnętrzne – serce, nerki, płuca – albo całe układy, np. układ krążenia, wydalniczy, 

oddechowy). Inspiracji można szukać wszędzie: w podręczniku, w Internecie, w atlasach 

biologicznych, na podwórku, za oknem…. 

Praca jest obowiązkowa dla każdego ucznia klasy V, natomiast do konkursu  komisja wybierze 50 

oryginalnych i nieprzewidywalnie ciekawych okładek. Każda praca zostanie nagrodzona oceną. 

Wyróżnienia i miejsca na podium zostaną nagrodzone niespodziankami, ufundowanymi przez Radę 

Rodziców. 

Ogłoszenie konkursu: 19.09.2020 

Zakończenie zbierania prac: 23.10.2020 

Ogłoszenie wyników: 13.11.2020 

Prace niezgodne z wytycznymi nie będą brały udziału w konkursie. 

Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły oraz zostaną 

wywieszone na korytarzy przy sali nr 3 w starym budynku szkoły. 

 

Prace przynosimy do sali nr 3 (stary budynek szkoły). 

 

 

 


