
 

Już po raz 10!!!!! 
Zapraszamy do udziału w konkursie  
logopedyczno – plastycznym 

 

 Śmieszne wierszyki, które łamią języki 
 
 

to już X edycja naszego konkursu!!! 
 

  
 
 
 
  

 

 Konkurs organizowany jest przez  

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie pod patronatem  

Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Związku Logopedów  

z okazji Europejskiego Dnia Logopedy. 

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o terapii logopedycznej  

oraz troska o poprawność językową wśród dzieci, wspieranie  plastycznej                          

i językowej twórczości u dzieci z trudnościami w mówieniu. 

Zapraszamy do udziału!!! Czekają nagrody!!! 

 

Regulamin konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie. 
Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych (4 kategorie wiekowe).  
kategorie wiekowe: 6-latki, 5-latki, 4-latki i 3-latki. 
czas trwania : 06.03.2019 r. - 15.04.2019 r. 
 

 



 

  Zadanie: 
Dzieci wykonują pracę plastyczną o dowolnej tematyce z pomocą logopedy, 
nauczyciela lub rodzica. W pracy musi zostać zilustrowany wierszyk lub 
rymowanka, ćwiczona podczas terapii logopedycznej. 
Wierszyk lub rymowanka powinny być dołączone do pracy. 
 

Prace mogą być wykonane 
 dowolną techniką płaską w formacie A4 , 
 

Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka- na oddzielnej karcie 
(tytuł pracy, imię i nazwisko dziecka, wiek - rok urodzenia, adres i telefon 
placówki, adres mailowy placówki oraz imię i nazwisko opiekuna dziecka) 
 
Do każdej pracy musi być dołączona zgoda rodziców lub prawnych opiekunów 
dziecka na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. 
Każda placówka może nadesłać maksymalnie 5 prac z każdej kategorii 
wiekowej. 
Prace należy dostarczyć na adres organizatora: 
 

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie 
ul. Klonowa 15, Baranowo 
62-081 Przeźmierowo 
 
Nagrodzone zostaną 4 prace- po jednej z każdej kategorii wiekowej.  
Przewiduje się również przyznanie wyróżnień. 
Wyłonienie zwycięzców i zakończenie konkursu nastąpi w kwietniu 2019r.  
O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo oraz poprzez 
stronę internetową organizatora. 
 

Termin nadsyłania prac : 15.04.2019 r.  
Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora, 
pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy przesłane w formie elektronicznej. 
Przesłane prace nie będą odsyłane do uczestników i przechodzą na własność 
organizatora. Przewiduje się ich upublicznienie w postaci oryginalnej, 
drukowanej lub cyfrowej. 

         Monika Korpik 
koordynator konkursu 
mpkorpik@gmail.com 

         502 91 91 44 
 

         



  
 
 
 
 
 
 
tytuł pracy  

 

 

imię i nazwisko dziecka  

 

 

wiek- rok urodzenia  

 

 

adres i telefon placówki   

 

 

adres mailowy placówki 

 

 

imię i nazwisko opiekuna  

 

 

zgoda rodziców Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka                 

w konkursie logopedyczno -plastycznym śmieszne 

wierszyki, które łamią języki pod tytułem 

„wiosenne głoski”. Zapoznałam/em się  i akceptuję 

regulamin konkursu. 

 

 

podpis......................................................................... 
 
 


