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REGULAMIN
KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO

„TWORZYMY GRY I ZABAWY LOGOPEDYCZNE”

Cele konkursu:
❖ Rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej dzieci
❖ Rozwijanie umiejętności manualnych oraz wrażliwości estetycznej uczestników
❖ Przybliżenie dzieciom specyfiki pracy logopedy
❖ Powiększenie zasobu niekonwencjonalnych interesujących pomocy terapeutycznych

Przedmiot konkursu:
Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie gry  lub zabawy logopedycznej, dzięki której w trakcie zajęć
logopedycznych uczniowie będą mogli doskonalić wymowę trudnych polskich głosek [sz, ż, cz, dż], [ s, z, c, dz],
[ ś, ź, ć, dź] i [r]

Forma pracy konkursowej:

❖ gra planszowa, karty do gry,
❖ memory, domino, klocki,
❖ historyjki obrazkowe, puzzle
❖ inne rodzaje gier pozwalające usprawniać  wymowę głosek szeregu szumiącego [sz, ż, cz, dż],

syczącego [s, z, c, dz], ciszącego [ś, ź, ć, dź] i [r].

(Materiał językowy mogą stanowić sylaby, wyrazy, zdania bądź teksty skupione wokół jednej  głoski,
jednego szeregu głosek bądź wszystkich trzech szeregów.)

Technika pracy:

Dowolna.

Uczestnicy konkursu:

❖ Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VI
❖ Grę, zabawę logopedyczną można przygotować samodzielnie bądź maksymalnie w czteroosobowych

zespołach.
❖ Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 1) klasy I-III; 2) klasy IV-VI.

Termin konkursu:

Prace dostarczamy do wychowawcy lub logopedy w terminie:  od 15.11.2021 – do 10.01.2022

Termin ogłoszenia wyników:  20.01.2022

Kryteria oceny: 

Pod uwagę będą brane następujące elementy: estetyka pracy, przydatność i atrakcyjność gry oraz poprawność
materiału językowego (sylab, wyrazów, zdań lub tekstów).

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe!

Zasady konkursu:

- Zgłoszenie prac na konkurs będzie uważane za zaakceptowanie regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie

danych osobowych oraz rozpowszechnienie wizerunku na potrzeby przeprowadzenia oraz promocji konkursu.

- Przez promocję konkursu rozumie się umieszczanie imion i nazwisk zwycięzców konkursu oraz zdjęć ich prac

na szkolnej stronie internetowej.

- Organizator zastrzega sobie prawo zachowania prac konkursowych.

ORGANIZATORZY KONKURSU: IWONA SZYMAŃSKA,  KATARZYNA STANISZEWSKA, JOLANTA

ROSIŃSKA-WŁODARCZYK, KATARZYNA  BRZOZOWSKA


