
ZAPROSZENIE

Zapraszamy wszystkich uczniów SP4 do udziału

w VI Szkolnym Przeglądzie Logopedycznym Czwórki  2020

REGULAMIN 

Temat przeglądu: Logopedyczne wiersze recytowane, śpiewane, rapowane, zaszyfrowane, 

malowane…

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr im. Jana Brzechwy w Swarzędzu 

– panie logopedki: Małgorzata Grzelczak, Jagoda Poszwa, Aleksandra Scheller, 

Agnieszka Sokołowska, Natalia Velikov.

2. Czas trwania przeglądu: od 20.05.2020r. do 10.06.2020r. 

3. Uczestnicy konkursu. Konkurs adresowany jest do uczniów w następujących 

kategoriach wiekowych: 

- wszystkich uczniów oddziałów przedszkolnych i edukacyjno-terapeutycznych

- oddziałów I – III 

- oddziałów IV – VIII.

4. Cele przeglądu:

- prezentacja i promocja młodych talentów SP4 w zakresie sprawności językowo-

komunikacyjnych, artykulacyjnych, ekspresji słownej i ruchowej, a ponadto w 

zakresie aktywności artystycznej( plastycznej, muzycznej, teatralnej)

- zmotywowanie uczniów, rodziców/opiekunów, nauczycieli i logopedów do podjęcia 

wyzwań służących rozwojowi mowy, języka, komunikacji i ekspresji werbalno-

artystycznej 

- wyzwolenie w uczniach kreatywności i pomysłowości 

5. Propozycje form realizacji zadań przeglądu:

a. Piękna i artystyczna recytacja lub głośna lektura wiersza.

b. Wokalno-muzyczna  aranżacja wybranego wiersza, rymowanki prezentowana przez 

samego ucznia lub ucznia z rodziną, rodzeństwem, np. wspólne rapowanie wybranego 

wiersza z konkretną głoską; członkowie rodziny ucznia razem recytują, śpiewają, grają, 



wystukują rytm; wymyślają ciekawe i niekonwencjonalne instrumenty wykorzystując 

przedmioty codziennego użytku.

c. Wizualizacja treści wybranego wiersza z konkretną głoską – przekładamy słowa wiersza 

na obraz.

d. Wierszykarnia – praca autorska polegająca na tworzeniu wiersza lub rymowanki z 

motywem zwierzątka, w którego nazwie znajdują się głoski dentalizowane takie jak: s/z, s/dz;

sz/ ż; cz/dż, lub głoska r.

e. Gimnastyka Pana Języka – rodzic lub rodzeństwo czytają bajkę logopedyczną, a uczeń 

wykonuje ćwiczenia narządów mowy według instrukcji; demonstrowane ćwiczenia należy 

nagrać w formie 3 min. filmiku.

f. Zadania słowotwórcze z wybranymi słowami z wierszy, w których ukryte są pułapki 

ortofoniczne, np. utworzenie zbiorów wyrazowych  lub zredagowanie mini słownika 

logopedycznego z wyrazami z określoną głoską, np. sz/ż; r, itd. „Zakręcone słowa”, „Syczące 

języki”, „Szeleszczące słowa” , „Dźwięczne wibratorki” .

Inne zadania:  logopedyczne szyfrówki, wykreślanki, rebusy ,zagadki, wiersz dmuchany, 

wierszowe naśladowanie, wyrazów składanie – rymowanie.

6. Materiał językowy w postaci wierszy i bajek logopedycznych zostanie przesłany w 

załączniku. Każdy uczestnik wybiera sobie tekst i formę realizacji zadania. 

7.Uczestnik konkursu/przeglądu wybiera tylko jedną formę zadania i przygotowuje pracę 

dowolna techniką w formie pracy plastycznej w formacie A4, wykonuje zdjęcie pracy i 

przesyła w formie fotografii; recytację, śpiew, inscenizację, prezentację w formie 3-5 

minutowego filmiku. 

8.Gotowe wytwory logopedii artystycznej przesyłamy na adresy e-mailowe  pań logopedek w

terminie do 10.06.2020r.  

9. Każda praca musi być zaopatrzona w metryczkę. Metryczka powinna zawierać litery 

drukowane: imię, nazwisko, klasa, źródło, z którego zaczerpnięto: tekst , fotografie, 

kolorowanki, melodie; zgodę rodziców/opiekunów na publikację pracy lub występu na 

stronie szkoły.

10.  Wszystkie prace zostaną ocenione przez szkolną komisję konkursową. Następnie zostaną

zebrane i zarchiwizowane. Najładniejsze prace zostaną wyeksponowane na internetowej 

stronie szkoły. Nagrodą za udział w konkursie będzie pochwała dla ucznia za zaangażowanie 

się w dodatkową pracę  - zgłoszona wychowawcy klasy oraz symboliczna nagroda. 

ZAPRASZAMY DO TWÓRCZEJ I RADOSNEJ WSPÓŁPRACY


