REGULAMIN SZKOLNYCH
LOGOPEDYCZNYCH KONKURSÓW PLASTYCZNYCH:
•
Klasy I - "TAM GDZIE SZUMIĄ GŁOSKI"
•
Klasy II - "GDZIE TAK SYCZY?"
•
Klasy III - „RERKI – ERKI!”
CELE KONKURSÓW:
Oprócz zmobilizowania uczniów do rozwijania ekspresji twórczej, celem konkursów jest próba
spojrzenia na logopedię troszkę z innej strony i zachęcenie dzieci, aby to one stały się współautorami
pomocy do utrwalania głosek w naszym szkolnym gabinecie. Prace zrobione na konkurs posłużą do
stworzenia prezentacji multimedialnych, które na długo będą służyć naszym najmłodszym uczniom
w pokonywaniu trudności na drodze do pięknego mówienia.
ORGANIZATOR KONKURSU: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Macierzy Szkolnej w BielskuBiałej
KOORDYNATOR KONKURSU: Marta Jafernik – szkolny logopeda
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Czas trwania konkursów: od 8.02.2021r. do 26.02.2021r.
2. Przedmiotem konkursów jest wykonanie ilustracji w przydzielonej danej klasie tematyce.
3. Przydział klas do poszczególnych konkursów - tematów:
"TAM GDZIE SZUMIĄ GŁOSKI": 1a, 1b, 1c – szereg szumiący: sz, cz, ż/rz, dż
"GDZIE TAK SYCZY?": 2a, 2b, 2c – szereg syczący: s, c, z, dz
„RERKI – ERKI!”: 3a, 3b, 3c – szereg szumiący: sz, cz, ż/rz, dż
4. Każdy uczeń z klasy może przekazać jedną pracę.
5. Praca powinna być wykonana samodzielnie, może być wykonana pod nadzorem rodzica lub
nauczyciela.
6. Format A4.
7. Technika dowolna – płaska.
8. Kompozycja – ilustrowany przedmiot powinien być duży i zajmować większą część pracy niż tło.
Uwaga! Nazwę przedmiotu umieszczamy Z TYŁU PRACY!
9. Oceniane będą CAŁE KLASY według kryteriów:
- zgodność z regulaminem (format, technika, kompozycja),
- poprawność – nazwa zilustrowanego przedmiotu, musi zawierać odpowiednią głoskę w zależności
od tematu konkursu, który zostanie przydzielony klasie. Może ona się znajdować na
początku, w środku lub na końcu wyrazu,
- barwność – chcemy, aby nasze pomoce były atrakcyjne i miłe dla oka najmłodszych dzieci ;),
- różnorodność – najkorzystniej będzie jeśli zilustrowane przedmioty w danej klasie nie będą się
powtarzać (dlatego warto zrobić w klasie listę tak, aby każdy mógł wykonać inną
pracę),
- ilość zaangażowanych uczniów z klasy – proporcjonalnie do ilości uczniów w danej klasie,
a nie we wszystkich klasach.

10. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz
przekazaniem praw autorskich na organizatora (prace nie będą zwracane autorom).
11. Każda klasa, która weźmie udział w konkursach otrzyma dyplom. Te, które zdobędą pierwsze
miejsce otrzymają upominki rzeczowe, które będą mogły wykorzystać na wspólnych klasowych
zajęciach, pozostałe klasy zostaną obdarowane słodkościami.
12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 12 marca na stronie szkoły https://sp3bb.pl/.

