Logopedyczny Konkurs Plastyczny
Celem konkursu jest rozbudzenie plastycznej twórczości u
dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu,
prezentacja i rozwijanie swoich umiejętności i zdolności
plastycznych oraz wspólna praca logopedy, rodzica i
dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik
plastycznych.

1. Temat KONKURSU: „

Gra planszowa z trudnymi głoskami”

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Izabelinie.
3. Czas trwania konkursu 5-30 października 2020 r.
4. Konkurs adresowany jest do dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Izabelinie.
5. Na konkurs należy złożyć własnoręcznie wykonaną planszę gry zawierającą ilustrujące lub wyrazy
z trudną głoską do wymówienia np. głoską R lub głoską z szeregu szumiącego SZ, Ż, CZ, DŻ, lub
syczącego S, Z, C, DZ. Wymagany format A4. Prosimy także autorów o wyróżnienie (kolorem,
wielkością) trudnej głoski w zastosowanych wyrazach na planszy.
6. Format gry planszowej: A4
7. Technika pracy: rysunek ołówkiem i kredkami/flamastrami.
8. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: zgodność z tematem. pomysłowość, samodzielność i
staranność wykonania oraz oryginalność.
9. Każda praca z grą planszową powinna być podpisana na odwrocie - najlepiej drukowanymi literami
i zawierać imię i nazwisko oraz klasę autora.
10. Prace muszą być wykonywane przez uczestników samodzielnie.
11.Prace należy składać w skrzynce/pudełku przy wejściu do szkoły lub w gabinecie logopedy - nr
208.
12.Komisja złożona z nauczycieli specjalistów i logopedów wybierze najciekawsze prace. Od decyzji
komisji nie ma odwołania.
13. Laureaci zostaną nagrodzeni dyplomami i atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.
14. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły w podsumowaniu konkursu.
Ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców nastąpi na forum klasy.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania prac konkursowych na fotografiach na
stronie szkoły i wykorzystanie ich podczas terapii logopedycznej.
16. Złożone na konkurs prace przechodzą na własność organizatorów.
17.Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte
w Regulaminie.
Organizatorzy: Edyta Poniatowska, Agnieszka Bujak

