
ZAPROSZENIE  

DO WZIĘCIA UDZIAŁU  

W SZKOLNYM KONKURSIE LOGOPEDYCZNYM  

od 7 listopada do 7 grudnia 2012 roku  

Drodzy Uczniowie, zapraszamy Was do udziału w szkolnym konkursie 

logopedycznym zatytułowanym: „Wierszyki logopedyczne rysowane, 

malowane, wyklejane…”.   

Zadanie konkursowe polega na wyborze ulubionego wierszyka 

logopedycznego i przełożeniu go ze SŁOWA na OBRAZ, nadaniu jemu 

wyjątkowego wyrazu artystycznego oraz tytułu. Prace należy wykonać  

ze szczególną starannością i czystością, a przede wszystkim weną artystyczną,  

aby przykuły uwagę nie tylko członków jury, ale wszystkich odbiorców – 

nauczycieli, pracowników, uczniów, rodziców i gości naszej szkoły.  

Zapewne każde Wasze małe dzieło sztuki plastycznej będzie wyjątkowe 

 i oryginalne. Pamiętajcie o tym, żeby jakość artystyczna  

i estetyczna prac była jak najwyższa, ponieważ zostaną one zaprezentowane  

w holu naszej szkoły!  

Zachęcamy Was do zapoznania z regulaminem konkursu  

(na szkolnej stronie internetowej); po jego zapoznaniu – do twórczej pracy 

artystycznej.  

Życzymy Wam miłej przygody ze SŁOWEM, które za pomocą dowolnej 

techniki plastycznej przełożycie na OBRAZ. „Muza Natchniuza”, niech rozbudzi 

Waszą kreatywność, pomysłowość  

i niech podpowie, jakie rozwiązanie artystyczne będzie najciekawsze!  

Aleksandra Scheller i  Lucyna Kaźmierczak  

                                                                                    organizatorzy konkursu   



 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO  

PT. „WIERSZYKI LOGOPEDYCZNE RYSOWANE, MALOWANE, WYKLEJANE…”  

  

1.Temat konkursu: „Wierszyki logopedyczne rysowane, malowane, wyklejane…”   

2. Celem konkursu jest rozbudzenie i rozwinięcie  wrażliwości oraz twórczości językowej  

i artystycznej u dzieci, szczególnie mających trudności w mówieniu i komunikowaniu się , 

prezentacja umiejętności i zdolności plastycznych oraz wspólna praca logopedy, rodzica i dziecka 

nad rozwojem kompetencji językowych i komunikacyjnych z wykorzystaniem dowolnych technik 

plastycznych. 

3. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu. 

Osobami odpowiedzialnymi za organizację i koordynację przebiegu konkursu są: p. Aleksandra 

Scheller – logopeda oraz p. Lucyna Kaźmierczak – logopeda. 

4. Czas trwania konkursu od 7 listopada do 7 grudnia 2012roku. 

5. Adresatami konkursu są przede wszystkim dzieci mające problemy z mową i komunikacją, 

uczestniczące w zajęciach logopedycznych; dzieci w następujących kategoriach wiekowych: 

o I – dzieci od 5 do 6 lat 

o II - dzieci niepełnosprawne od 5 do 6 lat 

o III – dzieci od 7 do 9 lat 

o IV – dzieci niepełnosprawne od 7 do 9 lat 

o V – dzieci od 10 do 12 lat 

o VI – dzieci niepełnosprawne od 10 do 15 lat. 

6. Na konkurs należy wykonać pracę plastyczną ilustrującą wybrany przez dziecko wierszyk 

logopedyczny.  

7. Wyboru wierszyka można dokonać samodzielnie, jednak należy ten wybór skonsultować  

         z logopedą.  

8. Pracę plastyczną należy zatytułować – nadać oryginalny tytuł swojemu dziełu!  

9. Format pracy: A4 

Technika: dowolna. 

10. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do osób odpowiedzialnych za 

organizację konkursu w terminie do 15.11.12 r. 

11. Każda praca powinna być zaopatrzona z tyłu w metryczkę. Metryczka powinna zawierać (litery 

drukowane): 

a. nazwę konkursu 



b. imię i nazwisko dziecka 

c. wiek 

d. klasa 

e. imię i nazwisko opiekuna dziecka 

f. telefon kontaktowy do opiekuna lub adres e-mail opiekuna 

g. nazwisko autora wiersza i tytuł utworu 

h.  tytuł dzieła plastycznego. 

12. Prace powinny być wykonywane przez uczestników samodzielnie. 

13. Prace należy przekazać do rąk organizatora konkursu ( gabinet logopedyczny s.118). 

14. Termin składania prac do 7 grudnia 2012r. 

15. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania. 

16. Wyłonienie zwycięzcy i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 1 tygodnia od ukończenia 

konkursu. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na szkolnej stronie internetowej oraz na 

tablicy informacyjnej w szkole. 

17. Prace konkursowe nie będą oddawane uczestnikom, przechodzą na własność organizatora. 

18. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane w holu szkoły. 

19. Organizator  zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych 

bez wypłacania honorariów autorskich. 

20. Dla laureatów konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody. 

21.  Uczestnik biorący udział w konkursie potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady 

zawarte w regulaminie. 

 

 

 

 


