
 

 

RAPORT NR 1 
JESTEŚMY AKTYWNI JAK MIESZKAOCY TURKUSOWEJ PLANETY 

 

Opis przebiegu zajęd lekcyjnych   

 do 50 punktów 

 opis nie powinien przekraczad 1800 znaków  

 

Dokumentacja zdjęciowa przebiegu zajęd   

 do 50 punktów  

 oceniane jest 10 pierwszych zdjęd 

 za każde zdjęcie powyżej dziesiątego przyznawany będzie 1 punkt karny 

 każde zdjęcie oceniane jest maksymalnie na 5 pkt (liczy się jakośd zdjęcia i treśd) 

 

 



 

 

RAPORT NR 2 
UCZYMY SIĘ DOBRYCH ZWYCZAJÓW ŻYWIENIOWYCH 

 

Opis przebiegu zajęd lekcyjnych   

 do 50 punktów 

 opis nie powinien przekraczad 1800 znaków  

 

Dokumentacja zdjęciowa przebiegu zajęd   

 do 50 punktów  

 oceniane jest 10 pierwszych zdjęd 

 za każde zdjęcie powyżej dziesiątego przyznawany będzie 1 punkt karny 

 każde zdjęcie oceniane jest maksymalnie na 5 pkt (liczy się jakośd zdjęcia i treśd) 

 

 



 

 

RAPORT NR 3 
 

KONKURS: ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE UPRAWY ZIÓŁ W KLASOWYM OGRÓDKU 

ZIOŁOWYM 

 

Opis  promocji upraw w szkole 

 do 25 punktów 

 opis nie powinien przekraczad 1800 znaków 

 dobrze byłoby udokumentowad działania promocyjne zdjęciami  

 prosimy o przysłanie maksymalnie 5 zdjęd 

 oceniane jest 5 pierwszych zdjęd  

 za każde zdjęcie powyżej piątego przyznawany będzie 1 punkt karny 

  

Zdjęcia przedstawiające zakładanie ogródka oraz etap koocowy upraw  

 do zdobycia 50 punktów 

 oceniane jest 10 pierwszych zdjęd 

 za każde zdjęcie powyżej dziesiątego przyznawany będzie 1 punkt karny 

 każde zdjęcie oceniane jest maksymalnie na 5 pkt (liczy się jakośd zdjęcia i treśd) 

 

Zdjęcia lub skany dziennika obserwacji  

 do zdobycia 25 punktów 

 ocenie podlegad będzie sposób prowadzenia dziennika 

 oceniane jest 5 pierwszych zdjęd 

 za każde zdjęcie powyżej piątego przyznawany będzie 1 punkt karny 

 każde zdjęcie oceniane jest maksymalnie na 5 pkt (liczy się jakośd zdjęcia i treśd) 



 

 

RAPORT NR 4 
KONKURS: UKŁADAMY MENU DO „ZIOŁOWEJ RESTAURACJI” 

 

 

Logo i nazwa restauracji 

 do 25 punktów 

 oceniane jest 5 pierwszych zdjęd 

 za każde zdjęcie powyżej piątego przyznawane są punkty karne 

 

Przepisy do potraw z menu 

 do 25 punktów 

 oceniane jest 5 pierwszych zdjęd 

 za każde zdjęcie powyżej piątego przyznawany będzie 1 punkt karny 

 

Dokumentacja zdjęciowa menu 

 do 50 punktów 

 oceniane jest 10 pierwszych zdjęd 

 za każde zdjęcie powyżej dziesiątego przyznawany będzie 1 punkt karny 

 każde zdjęcie oceniane jest maksymalnie na 5 pkt (liczy się jakośd zdjęcia i treśd) 



 

 

RAPORT NR 5 
KONKURS: GRA PLANSZOWA UTRWALAJĄCA WIADOMOŚCI O PIRAMIDZIE 

ZDROWIA 

 

Opis najlepszej gry i jej promocji  

 do 50 punktów 

 opis nie powinien przekraczad 1800 znaków 

 

Zdjęcia najlepszej gry  

 do 25 punktów 

 oceniane jest 5 pierwszych zdjęd 

 za każde zdjęcie powyżej piątego przyznawany będzie 1 punkt karny 

 każde zdjęcie oceniane jest maksymalnie na 5 pkt (liczy się jakośd zdjęcia i treśd) 

 

Dokumentacja zdjęciowa z promocji gry  

 do 25 punktów 

 oceniane jest 5 pierwszych zdjęd 

 za każde zdjęcie powyżej piątego przyznawany będzie 1 punkt karny 

 każde zdjęcie oceniane jest maksymalnie na 5 pkt (liczy się jakośd zdjęcia i treśd) 



 

 

RAPORT NR 6 
FORUM ZDROWIA DLA RODZICÓW: WYCHOWANIE FIZYCZNE – WAŻNA LEKCJA 

 

Przekazanie rodzicom ulotek 

 do 30 punktów 

 opis nie powinien przekraczad 1800 znaków 

 

Opis przeprowadzonej prelekcji 

 do 70 punktów 

 opis nie powinien przekraczad 1800 znaków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RAPORT NR 7 
FORUM ZDROWIA DLA RODZICÓW: JAK SKUTECZNIE ZMIENID ZŁE NAWYKI 

ŻYWIENIOWE? 

 

Przekazanie rodzicom ulotek 

 do 30 punktów 

 opis nie powinien przekraczad 1800 znaków 

 

Opis przeprowadzonej prelekcji 

 do 70 punktów 

 opis nie powinien przekraczad 1800 znaków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


