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Regulamin powiatowego konkursu  

logopedyczno – recytatorskiego  

„Wierszyki łamiące języki” 

 

 
 I.ORGANIZATOR  

Organizatorem konkursu logopedyczno – recytatorskiego pt. „Wierszyki łamiące języki” jest 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żaganiu pod honorowym patronatem Starostwa 

Powiatowego w Żaganiu. Osobą koordynującą prace związane z konkursem jest pani Anna 

Rogala-Krakowska– surdologopeda. 

II. ADRESACI KONKURSU  

Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych(6-latki), uczęszczających na terapię 

logopedyczną. Niezbędne jest potwierdzenie udział dziecka w zajęciach logopedycznych 

przez prowadzącego logopedę lub wpisanie nr aktualnej opinii wydanej przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną. 

III. CELE KONKURSU 

- rozwijanie świadomości artykulacyjnej, utrwalanie głosek nieprawidłowo realizowanych 

-promowanie poprawnej wymowy 

-budzenie zainteresowania literaturą dziecięcą 

- rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.  

IV. MIEJSCE I TERMIN  

I etap międzyszkolny – 4-7 marca 2022(sugerowana data z tytułu Europejskiego Dnia 

Logopedy). Do etapu powiatowego przechodzą laureaci (trzy pierwsze miejsca). 

II etap powiatowy 

1. Miejsce: Starostwo Powiatowe w Żaganiu, Sala Narad (pok nr 100) 

2. Data: 01.04.2022r, godz. 9.00 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Warunkiem uczestnictwa w etapie powiatowym jest zgłoszenie dziecka do dnia 16 marca 

2022r poprzez dostarczenie lub przesłanie Karty Zgłoszenia do sekretariatu Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej  w Żaganiu, Śląska 1.  Szkoła zgłasza laureatów z etapu 

szkolnego(3 osoby). 

2. Uczestnicy przybywają na konkurs z opiekunem: nauczycielem lub rodzicem.  

3.Uczestnicy recytują dowolny wiersz lub wierszyk logopedyczny zawierający 

nagromadzenie słów z głoskami nad których prawidłową wymową pracują. Czas każdego 

występu nie powinien przekraczać trzech minut. Uczestnik konkursu recytuje wiersz 

indywidualnie.  

VI. ZASADY OCENIANIA  

Uczestnicy konkursu będą oceniani za:  
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- dykcję: staranną wymowę, zgodną z zasadami kultury słowa 

- prawidłową artykulację głosek 

- modulowanie głosem 

- właściwe tempo wygłaszania tekstu  

- opanowanie pamięciowe utworu  

- oryginalność występu recytatora  

 2. W skład komisji oceniającej występy uczestników konkursu wchodzą logopedzi                                  

i nauczyciele języka polskiego.  

VII. UWAGI KOŃCOWE  

1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu.  

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe za udział w konkursie oraz nagrody 

pocieszenia, zaś zwycięzcy –dyplomy uznania oraz nagrody. 

3.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. 

4. W trakcie trwania konkursu wykonywana będzie dokumentacja fotograficzna, dlatego 

udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody rodziców/opiekunów na 

publikację wizerunku ich dziecka. 

 

 

 

 

 


