
Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy przypadającego na dzień 6.03.2021 roku 
zapraszamy do udziału w konkursie logopedycznym: 

„Moja ulubiona gra logopedyczna”.
Celem konkursu  jest troska o poprawność językową i rozwijanie mowy, 

kształcenie kreatywności u dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu oraz 
wspólna praca rodzica i dziecka nad rozwojem mowy i języka z wykorzystaniem 
technik plastycznych.

Organizator:  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA im. św. 
Jana Pawła II w Krakowie 
Koordynator:   Ewelina Talar
Cele konkursu:

• Motywowanie do wspólnej zabawy i pracy logopedycznej. 
• Zaangażowanie rodziców i dzieci do rozwoju mowy i języka. 
• Umożliwienie dzieciom prezentacji swoich umiejętności, talentów i 

aktywności plastycznej. 
• Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni twórczej oraz kreatywności u dzieci. 
• Zachęcanie do współpracy: logopeda  rodzic  dziecko.. 

Regulamin konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest  PRZEDSZKOLE   PUBLICZNE PARAFII 
CHRYSTUSA  KRÓLA im. św. Jana Pawła II w Krakowie 

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich  dzieci uczęszczających  na zajęcia 
logopedyczne w przedszkolu . 

3. Na konkurs należy przygotować grę  logopedyczną według własnego 
pomysłu. Gra musi zawierać różne ćwiczenia artykulacyjne, rozwijające 
mowę,  materiał wyrazowy i/lub obrazkowy  związany z aktualnie ćwiczonym  
przez dziecko materiałem  oraz instrukcję, w jaki sposób w nią grać. 

4. Technika: dowolna, praca może być płaska lub przestrzenna. 
5. Format pracy: dowolny 
6. Temat konkursu „Moja ulubiona gra logopedyczna.” 
7. 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/rebusy 
• obrazki- „Co tu nie pasuje?” 
• różnice między dwoma obrazkami 
• tematyczne, np.: zawody , zwierzęta , wyrazy dźwiękonaśladowcze, jedzenie, 

pory roku, ubrania, pojazdy, kolory… 
• i inne wg własnego pomysłu 
8. Każda praca musi zawierać metryczkę (Imię Nazwisko dziecka oraz grupę, do 

której dziecko uczęszcza) 
9. Termin składania prac: do 15. 03.2021r. (poniedziałek)   
10. Komisja powołana przez organizatora wybierze najciekawsze prace i  przyzna 

nagrody za I, II, III miejsce w dwóch grupach wiekowych oraz dyplom dla 
każdego dziecka biorącego udział w  konkursie. 

11. Kryteria oceniania: 
• Stopień zaangażowania dziecka w tworzenie gry  
• Walory estetyczne pracy 
• Pomysłowość 
• Treść zgodna z aktualnym etapem terapii (materiały w zeszycie) 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania  zdjęć prac na stronie 
internetowej przedszkola 

13. Zgłoszenie pracy konkursowej oznacza akceptację przez uczestnika konkursu 
warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na opublikowanie danych 
osobowych (imię, nazwisko, grupa) na stronie internetowej przedszkola. 

14.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 19.03.2021. 
15. Dodatkowych informacji udziela opiekun konkursu:  Ewelina Talar,  

 e-mail: ewelina.talar@onet.pl 
Zapraszamy  dzieci  do udziału w konkursie ☺ 


