
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LOGOPEDYCZNO – PLASTYCZNY 

„POLSKIE ŁAMAŃCE JĘZYKOWE” 

           

POD PATRONATEM BURMISTRZA OPALENICY 

 

Z okazji Mi ędzynarodowego Dnia Języka Ojczystego  
Burmistrz Opalenicy, Pan Tomasz Szulc  

i 
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojnowicach  

zapraszają do udziału 
w konkursie logopedyczno – plastycznym „Polskie łamańce językowe”. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie 
Opalenica. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej przedstawiającej jeden 
wybrany „łamaniec językowy”. 

 
2. Celem konkursu jest: 

- rozwijanie umiejętności werbalnych, 
- ćwiczenie i doskonalenie dykcji, aby mówić wyraźnie; 
- rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży. 
 

3. Z każdej szkoły w konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczestników.  
 

4. Prace należy składać lub nadsyłać na adres: 
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojnowicach 

ul. Poznańska 5,  
64 – 330 Opalenica 

tel. 614477776 (sekretariat) 



 
5. Uczniowie mogą przygotować prace plastyczne dowolną techniką, w dowolnym formacie. 

 
6. Każda praca powinna zawierać opis na odwrocie: 

imię i nazwisko autora, 
klasa, 
nazwa i adres szkoły z nr telefonu, 
 „łamaniec językowy” 
 

7. Termin zgłaszania prac upływa 29.02.2016r. 
 

8. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatorów Konkursu. Komisja dokona również 
przyznania nagród i wyróżnień.  

 
9. Dostarczone prace zostaną wyeksponowane na wystawie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 

Wojnowicach.    
 

10. „Łamańce językowe” do wyboru:  
• Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. 
• Na burzliwym morzu żegluje żaglówka z dwoma żółtymi żaglami. 
• Kapelusz szefa szokował Janusza i Eugeniusza. 
• Pocztowa paczka pełna była: beczek, bułeczek, kubeczków, bączków i pączków. 
• Alladyn proponuje Dżinowi drożdżówkę z dżemem.  
• Żarłoczne żubry pożerają jeżyny i grzyby. 
• Stół z powyłamywanymi nogami. 
• Wpadł ptak do wytapetowanego pokoju. 

• Skrzypce ze smyczkiem. 
• Siedzi Jerzy na wieży i nie wierzy, że na wieży jeszcze jeden Jerzy siedzi. 

• Na wyścigach wyścigowych wyścigowa wyścigówka wyścignęła wyścigówkę numer cztery.  
• Pewien dżudok w walce dżudo posiniaczył czyjeś udo. 
• Czy tata czyta cytaty Tacyta? 

• Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie. 
• Grzebień zęby szczerzy a szczotka się jeży, czesz się Jerzy jak należy. 

• Zawierucha dmucha koło ucha. 
• Trębacz trąbi na wieży, nikt  temu nie wierzy.  
• Szumiały sosny przy szosie. 

• Trzech Czechów czytało trzy czasopisma. 
• Szedł Sasza suchą szosą, susząc szorty. 

• Czy się Czesi cieszą, gdy się Czesio czesze? 
• Idę, nos trę, kra krę mija, tu lis ma norę, sarna tor mija. 

• Kiedy susza, szosa sucha. 
• Wlej olej w lej. 
• Trzy pstre przepiórzyce przefrunęły przez trzy kamienice. 

• Trzech Czechów szło ze Szczebrzeszyna do Szczecina. 
• Sztukmistrz z Tczewa. 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE  


