PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
w SANDOMIERZU

REGULAMIN
LOGOPEDYCZNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO
Wiersze Juliana Tuwima oczami dzieci

W ramach Europejskiego Dnia Logopedy, który obchodzony jest 6 marca 2022 r.
zapraszamy grupy przedszkolne przebywające w oddziałach zerowych do udziału w
II KONKURSIE LOGOPEDYCZNYM
organizowanym przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sandomierzu.
Szósty rok życia dziecka to czas ostatecznego kształtowania się systemu językowego.
Przed rozpoczęciem nauki w szkole, mowa sześciolatka powinna być w pełni ukształtowana.
Słownik dziecka w wieku przedszkolnym stale się wzbogaca, znacznie poprawia się zdolność
narracji i tworzenia kilkuzdaniowych wypowiedzi. Sześciolatek nadal zadaje wiele pytań i
jest ciekawy świata. Zna coraz więcej słów. Umie już powiedzieć wszystkie głoski. Potrafi
rymować i bawić się słowami. Jedną z form rozwijania mowy i myślenia dzieci jest słuchanie
utworów literackich. Serdecznie zapraszamy grupy z oddziałów zerowych do
logopedycznego konkursu plastycznego!
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Powodzenia!
GŁÓWNYM ORGANIZATOREM konkursu jest
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu
WSPÓŁORGANIZATORAMI KONKURSU są
 Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu
 Oddział Kuratorium w Sandomierzu
 Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu
1. Cele konkursu:
 rozbudzenie wrażliwości i uwagi słuchowej
 wzbogacenie słownictwa i umiejętności wypowiedzi
 rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni
 inspiracja do zabawy słowem
 upowszechnianie wiedzy logopedycznej i troska o poprawność językową
2. Adresaci
Konkurs adresowany jest do dzieci przebywających w oddziałach zerowych w szkołach i
przedszkolach powiatu sandomierskiego.
3. Zasady i formy konkursu
 Zadaniem uczestników(grupy) jest przygotowanie pracy plastycznej na temat
ulubionego wiersza Juliana Tuwima, odczytanego dzieciom przez nauczyciela.
Praca grupowa powinna być wykonana w formacie A1, techniką dowolną, samodzielnie
przez dzieci.


Na odwrocie pracy należy umieścić treść zilustrowanego wiersza oraz metryczkę
zawierającą następujące dane:
Adres i telefon placówki
Liczba dzieci biorących udział w konkursie
Imię i nazwisko opiekuna grupy zerowej



Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres organizatora:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu
ul. Mickiewicza
27-600 Sandomierz
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z dopiskiem ,,Konkurs logopedyczny”

 Termin nadsyłania prac: do 31.03.2022r.


Komisja wybierze najciekawsze prace. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 11.04.2022r.
Lista zwycięzców ogłoszona zostanie na stronie internetowej ppp.sandomierz.pl



Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla zwycięskich grup przedszkolnych.

 Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich wychowawcy otrzymają dyplomy lub
podziękowania.

 Przesłane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników, przechodzą na
własność organizatora. Zwycięskie i wyróżnione prace będą elementem publicznej
wystawy.

 Rodzic/opiekun prawny wraz z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, wyraża
zgodę na nieodpłatne, nieograniczone ilościowo, czasowo oraz terytorialnie
upublicznianie przez Organizatora prac wykonanych przez dziecko. Prace wykonane
przez dziecko mogą być utrwalone na fotografii lub materiale filmowym i zestawiane
z pracami innych dzieci. Fotografia lub materiał filmowy może być poddawany
utrwalaniu, opracowywaniu, zwielokrotnianiu oraz rozpowszechnianiu na stronie
internetowej Organizatora, profilu Organizatora na portalu społecznościowym
Facebook, na tablicach, gablotach, bez pozyskiwania dalszej zgody rodzica/opiekuna.

 Sponsorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Sandomierzu oraz
Sandomierzu.
Wszelkie pytania prosimy kierować do
Pani Marleny Łukawskiej-Dudek- logopedy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
marlena.dudek@ppp.sandomierz.pl
lub tel. 15 832 32 04
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