
 
Harmonogram Gdyńskiego Maratonu Juniorów – klasy I – III SP 

 
 

ZADANIE nr 1 

Listopad 2022 

 

Gdynia w fotografiach zamknięta 

 

Każdy Junior dobrze wie, że nasza Gdynia jest niezwykle piękna i fotogeniczna. 

Przekonajcie się o tym sami, pstryknijcie zdjęcia wskazanym w zadaniu miejscom w naszym 

mieście. Fotografie możecie zrobić podczas spaceru całej klasy lub gdy wybierzecie się na 

rodzinne przechadzki. 

Lista miejsc: 

1. Bulwar Nadmorski 

2. Akwarium w Gdyni 

3. ORP Błyskawica 

4. Muzeum Miasta Gdyni 

5. Muzeum Marynarki Wojennej 

6. Punkt widokowy Kamienna Góra 

7. Centrum Nauki Experyment 

8. Muzeum Emigracji w Gdyni 

9. Skwer Kościuszki  

10. Domek S. Żeromskiego w Orłowie 

 

Sposób wykonania fotografii, pomysł na ujęcie pozostawiamy Waszej wyobraźni. Niech bystre 

oko fotografa moc fantazji będzie z Wami! 

 

Gdyńscy Juniorzy! Gdy Wasze fotografie będą gotowe, prześlijcie je wszystkie razem (w 

jednym mailu) na adres Organizatora gmj@sp23gdynia.pl. Prosimy, podpiszcie każdą 



fotografię (imię i nazwisko autora lub nazwa grupy, w przypadku, gdy wykonaliście foto 

podczas wspólnego spaceru). 

Wykonane fotografie miejsc charakterystycznych dla Gdyni posłużą nam podczas finału w 

konkurencji, w której drużyny będą rozpoznawały znane miejsca naszego miasta. 

 
Termin dostarczenia fotografii: 16 grudnia 2022 r. 
 
 
ZADANIE NR 2 
Grudzień 2022 
 
Gdyńska ekopraca plastyczna  

 

Drodzy Juniorzy!  

Nasza Gdynia to piękne i niezwykłe miasto – Waszym zadaniem będzie pokazanie jej urody, 

dzięki wykorzystaniu raz już zużytych materiałów.  

 

1. Prace mogą zostać wykonane dowolną techniką plastyczną na papierze technicznym 

formatu A2 (brystol o wymiarach 420 mm x 594mm). 

2. Plakat może składać się z wyrazów (w oprawie plastycznej), rysunków, kombinacji 

wyrazów i/lub ilustracji. Przy czym prosimy zabezpieczyć pracę, aby mogła być 

bezpiecznie dostarczona do Organizatora i zostać wywieszona na wystawie. 

3. Można oprócz przeróżnych technik plastycznych (naklejanki, wydzieranki, malowanki, 

itd.), wykorzystać różne „odpady” ekologiczne, nadając im w ten sposób drugie życie.  

4. Na rewersie naklejonym na odwrocie pracy muszą znaleźć się dane klasy i nazwa 

szkoły. 

5. Wszystkie prace zgłoszone do GMJ oraz prawa autorskie przechodzą na własność 

Organizatora. Będą one wykorzystane do przygotowania wystawy podczas Urodzin 

Gdyni w SP 23.  

 
 

Termin przesłania ekoplakatów: 9 stycznia 2023 r. 
 


