
III EDYCJA
MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO

KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO
„WIERSZYKI ŁAMIĄCE JĘZYKI”

Przedszkole Samorządowe nr 23 

ul. Fabryczna 6

25- 818 Kielce



Regulamin Konkursu Recytatorsko-Logopedycznego

„Wierszyki łamiące języki”

Hasło przewodnie III edycji konkursu: „Podróże małe i duże”

Organizator: Przedszkole Samorządowe nr 23
ul. Fabryczna 6
25-818 Kielce
tel. 41 367 67 76

Cele konkursu:

 kształtowanie umiejętności poprawnej i wyrazistej artykulacji,

 rozwijanie twórczych talentów,

 rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą,

 zachęcanie do występów na scenie,

 motywowanie do ćwiczeń logopedycznych.

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich.

2. Forma konkursu - recytacja dowolnego wiersza zgodnego z hasłem
przewodnim konkursu, oraz zawierającego trudne do wymówienia
słowa, ze szczególnym uwzględnieniem szeregów głosek: ciszących,
szumiących i syczących.

3. Konkurs odbędzie się dnia 20 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 
w Domu Kultury „Białogon” przy ul. Pańskiej 1a w Kielcach.

4. Każde przedszkole może być reprezentowane przez maksymalnie 
2 dzieci.



5. Zgłoszenia do konkursu należy kierować do Przedszkola 
Samorządowego nr 23 w Kielcach na adres e-mail: 

kontakt@ps23.kielce.eu, podając następujące informacje:
• imię i nazwisko oraz wiek dziecka,
• tytuł i autor wybranego wiersza,
• nazwa przedszkola,
• imię i nazwisko opiekuna.

6. Termin przyjmowania zgłoszeń – 5 kwietnia 2018 r.

7. Rodziców  lub  prawnych  opiekunów  dzieci  prosimy  o  pisemne
wyrażenie  zgody  na  udział  dziecka  w  konkursie  (załącznik  nr  1)
i dostarczenie tych dokumentów do organizatora w dniu konkursu.

8. Komisja dokona oceny według następujących kryteriów:
• adekwatność doboru wiersza i jego pamięciowe opanowanie,
• poprawność i wyrazistość wymowy, czyli właściwa artykulacja 

oraz dykcja,
• mowa ciała,
• interpretacja oraz oprawa artystyczna.

9. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe, zaś pozostali 
uczestnicy - dyplomy oraz drobne upominki. Dla nauczycieli zostaną 
przygotowane pisemne podziękowania.

10.Podczas konkursu przewidziany jest drobny poczęstunek.

Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące konkursu
udzielają nauczycielki:

• Katarzyna Wróbel  kasiawrobel18@wp.pl
• Barbara Kosakiewicz bkosakiewicz@vp.pl

• Katarzyna Bogucka-Pięta katarzyna.m.bogucka@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!
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Patronat nad konkursem objęli:

Prezydent Miasta Kielce

Pan Wojciech Lubawski

oraz 

czasopismo



Załącznik nr 1

Imię i nazwisko dziecka, wiek

................................................

Nazwa i adres przedszkola

................................................

................................................

.............................................…

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka
w konkursie „Wierszyki łamiące języki” organizowanego

przez Przedszkole Samorządowe nr 23 w Kielcach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka .......................…………... dla celów

konkursowych zgodnie z art. 7, pkt. 5 Ustawy  o ochronie

danych osobowych z dnia 29.08.1997r.  (Dz.U. z 2002r. nr 101,

poz. 926 z póź. zm.).

.................................                     .......................................................        
miejscowość, data                        podpis rodzica/opiekuna prawnego


