
„Zostań twórcą gry i pomocy 

logopedycznej” 

 
Celem konkursu jest: 

- upowszechnienie wiedzy logopedycznej, 

- kształtowanie umiejętności i nawyku poprawnej i wyrazistej artykulacji, 

- promowanie poprawnej wymowy, 

- rozwijanie talentów oraz kreatywności dzieci,  

- uatrakcyjnienie ćwiczeń logopedycznych, 

- zachęcenie dzieci do wykonywania ćwiczeń logopedycznych w domu. 

 

Regulamin konkursu: 

  

1. Na konkurs należy przygotować grę lub pomoc logopedyczną , w której będą występować  

głoski do wyboru z: 

szeregu syczącego (s,z,c,dz) ,szumiącego ( sz, rz, cz, dż) ,ciszącego ( ś, ź , ć, dź), r, k, g, 

oraz pomoce do ćwiczeń oddechowych, usprawniania pracy narządów artykulacyjnych, 

ćwiczeń słuchowych).  

   

2. Uczestnicy: 

• Konkurs adresowany jest do uczniów z klas: 4 – 8 szkoły podstawowej. 

3. Prace będą rozpatrywane w 2  kategoriach:  1) kl.4-5, 2) kl.6-8. 

4. Technika: dowolna, praca może być płaska lub przestrzenna. 

5. Format pracy: dowolny. 

6. Przykładowe rodzaje gier/ pomocy logopedycznych: 

• gra planszowa z kostką i pionkami 

• memory ( np. pary przeciwieństw lub pary takich samych kart) 

• Piotruś logopedyczny 

• historyjki logopedyczne 

• domino logopedyczne 

• zilustrowane zagadki 

• obrazki- „Co tu nie pasuje?” 



• różnice między dwoma obrazkami 

• tematyczne, np.: zawody , zwierzęta, jedzenie, pory roku, ubrania, pojazdy… 

• dmuchajki 

• i inne 

7. Opis pracy przyniesionej przez ucznia: 

• Do pracy należy dołączyć metryczkę uzupełnioną drukowanymi literami: nazwę konkursu, 

imię i nazwisko autora pracy, klasę, adres szkoły, telefon, imię i nazwisko 

nauczyciela/instruktora, podpis rodzica. 

8. Czas trwania konkursu: od 05.10.2020 -  do 30.10.2020. 

• Prace należy składać osobiście w ZSP3 w Wodzisławiu Śląskim, sala numer 7.  

9. Jury i nagrody: 

• Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia. 

• Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

 

10. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 16.11.2020 roku. 

 

11. Prawa autorskie: 
 

Komisja konkursowa wyłoni trzy najciekawsze prace w obu kategoriach wiekowych. Decyzja 

komisji jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. Wszystkie prace przechodzą na własność 

organizatora i nie będą zwracane. Laureaci w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody 

rzeczowe. Wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Organizator zastrzega sobie prawo 

bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania  otrzymanych prac.  

 
 

13. Dodatkowych informacji udzielają opiekunowie konkursu: 

Barbara Krypczyk : barbara.krypczyk@wp.pl 

Maryla Papała : maryla3468@wp.pl 
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