
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Halinowie 

Ul. Okuniewska 115 

05 – 074 Halinów 
 

Regulamin Szkolnego Konkursu  „MOJA LOGO-GRA” 

 

Organizator konkursu: 

 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Halinowie,  

ul. Okuniewska 115, 

 05 – 074 Halinów 

Osoby odpowiedzialne: 

 Urszula Balcerowicz we współpracy z Martą Bucholtz 

Miejsce odbywania się konkursu: 

 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Halinowie 

ul. Okuniewska 115 

05 – 074 Halinów 

Czas trwania: 

 od 7 do 27 listopada 2017 r. 

Cele konkursu: 

 rozwijanie dziecięcej zdolności plastyczno – technicznej 

 rozbudzanie zainteresowania językiem ojczystym  

 kształcenie pozytywnego współzawodnictwa 

 pogłębianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu 

poświęconego na twórcze działanie 

Adresaci konkursu: 

 dzieci z oddziałów zerowych wraz z rodzicami 

Zadanie konkursowe: 
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 wykonanie gry planszowej przeznaczonej dla od 2 do 4 uczestników w wieku 6 lat, 

mającej na celu wzbogacanie słownictwa oraz utrwalanie realizacji głosek ciszących 

(ś, ź, ć, dź) lub syczących   (s, z, c, dz) lub szumiących (sz, ż /rz, cz, dż) lub głoski r 

bądź głoski l albo k                                                                                                                       

Praca powinna zawierać ilustracje, w których nazwach występują wybrana głoska 

lub grupa głosek (mogą one występować na początku, w środku, na końcu – jeśli  

jest to możliwe).  

 dołączenie do pracy wydrukowanej na kartce A 4 krótkiej instrukcji, zawierającej 

zasady gry  

Format pracy: 

 A4 lub A 3 

Technika wykonania: 

 dowolna, lecz z zachowaniem celowości i trwałości wykonania (przewidując 

wielokrotne użyciu przez dzieci)  

Termin oddawania prac:  

 do 27 listopada 2017 r.  

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 przygotowanie pracy zgodnie z wytycznymi zapisanymi w regulaminie 

 oddanie pracy logopedzie lub wychowawcy w wyznaczonym terminie   

 dołączenie do pracy metryczki zawierającej m.in. zgodę na udział dziecka                

w konkursie będącej do pobrania u logopedy lub wychowawcy (nie należy 

przyklejać metryczki do wykonanej pracy, tylko dostarczyć ją wraz z grą)  

 opatrzenie pracy podpisem (zapisaniem drukowanymi literami  imienia i nazwiska 

głównego autora – ucznia oddziału zerowego z dopiskiem z rodzicami, mamą bądź 

tatą) 
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 prace, które nie będą spełniały powyższych kryteriów zostaną odrzucone  

Kryteria oceniania: 

 zgodność z tematem/regulaminem 

 pomysłowość 

 bogaty materiał obrazkowy do utrwalania głosek 

 staranność 

 trwałość wykonania 

Nagrody: 

 wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne niespodzianki, zaś 

autorom prac, którzy zajmą miejsca od pierwszego do trzeciego lub zdobędą 

wyróżnienie zostanie wręczona dodatkowo atrakcyjna nagroda rzeczowa 

 


