Regulamin Szkolnego Konkursu Logopedycznego
„GDZIE UKRYŁY SIĘ GŁOSKI?”

Organizator konkursu:
➢ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Halinowie,
ul. Okuniewska 115,
05 – 074 Halinów
Osoby odpowiedzialne:
➢ Urszula Balcerowicz we współpracy z Karoliną Gregorczyk
Miejsce odbywania się konkursu:
➢ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Halinowie
ul. Okuniewska 115
05 – 074 Halinów
Czas trwania:
➢ od 14 do 28 marca 2019 r.
Cele konkursu:
➢ rozwijanie dziecięcej zdolności plastyczno – technicznej
➢ rozbudzanie zainteresowania językiem ojczystym
➢ kształcenie pozytywnego współzawodnictwa
➢ wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu poświęconego na
twórcze działanie
➢ rozbudzanie chęci w dążeniu do poprawnego wysławiania się oraz wykonywania ćwiczeń
logopedycznych w domu pod kontrolą rodziców
➢ zachęcanie rodziców do aktywnego włączania się w przebieg terapii logopedycznej
➢ wzbogacenie bazy dydaktycznej w atrakcyjne pomoce logopedyczne

Adresaci konkursu:
➢ dzieci z klas zerowych i pierwszych

Zadanie konkursowe:
➢ przygotowanie ilustracji lub pracy przestrzennej, przeznaczonych do wykorzystania podczas
zabawy z dziećmi w wieku od 6 do 10 r.ż., mających 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 i g
Praca powinna zawierać ilustracje, w których nazwach występuje wybrana głoska lub grupa
głosek (na początku, w środku, na końcu nazwy obrazka).
Format pracy:
➢ A4 lub A 3; w przypadku prac przestrzennych podstawa pracy może mieć maksymalnie wymiary
A4, zaś wysokość maksymalnie 15 cm
Technika wykonania:
➢ dowolna, lecz z zachowaniem celowości i trwałości wykonania (przewidując wielokrotne użyciu
przez dzieci)
Termin oddawania prac:
➢ do 28 marca 2019 r.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
➢ przygotowanie pracy zgodnie z wytycznymi zapisanymi w regulaminie
➢ oddanie pracy logopedzie w wyznaczonym terminie
➢ dołączenie do pracy metryczki zawierającej m.in. zgodę na udział dziecka

w konkursie,

będącej do pobrania u logopedy (nie należy przyklejać metryczki do wykonanej pracy, tylko
dostarczyć ją wraz z pracą konkursową)
➢ opatrzenie pracy podpisem (zapisaniem drukowanymi literami imienia i nazwiska głównego
autora – np.: JAŚ KOWALSKI KL. IA , PRACA WYKONANA RAZEM Z MAMĄ ANNĄ
KOWALSKĄ)
➢ 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 zostaną
wręczone dodatkowo atrakcyjne nagrody rzeczowe.

