Regulamin I edycji Konkursu „Srebrne Usta Jedynki” – organizowanego przez Szkołę
Podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku Mazowieckim z okazji
Europejskiego Dnia Logopedy.

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku Mazowieckim.

I.

Osobą koordynującą jest logopeda Milena Umińska.
II.

Termin konkursu: 06 marca 2019 roku.

III.

Cele konkursu:

1.

Kształtowanie poprawnych wzorców wymowy.

2.

Usprawnianie narządu artykulacyjnego.

3.

Rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów i pobudzanie twórczego myślenia.

4.

Kształtowanie tożsamości narodowej poprzez dbałość posługiwania się mową polską.

5.

Troska o zachowanie poprawności języka polskiego, kształtowanie umiejętności jasnego i logicznego
formułowania myśli.

6.
IV.

Popularyzacja zawodu logopedy oraz jego roli w szkole.
Zasady konkursu:

1.

Adresatami konkursu „Srebrne Usta Jedynki” są uczniowie klas 1-8 Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Henryka Sienkiewicza w Grodzisku Mazowieckim.

2.

Z każdej klasy może zostać zgłoszonych 2 uczniów mających zdolności językowe bez trudności
artykulacyjnych.

3.

Konkurs będzie odbywał się dwuetapowo.
Pierwszy etap wewnątrzklasowy – wybór dwóch przedstawicieli klasy.
Drugi etap szkolny – wybór laureatów „Srebrnych Ust Jedynki”.

4.

Uczniowie będą mierzyć się ze sobą w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6 i 7-8.

5.

Drugi etap szkolny organizowany będzie w formie turnieju.
Osoba prowadząca będzie zadawać dwuosobowym drużynom pytania z różnych kategorii
lingwistycznych w formie, „Kto pierwszy ten lepszy”. Uczniowie będą komunikować swoją gotowość
poprzez ustalony wcześniej sygnał dźwiękowy. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź drużyna
zdobędzie punkt.

6.

Dodatkowo uczestnicy konkursu muszą przygotować i zaprezentować jeden tekst tzw. „Łamaniec
językowy”.

7.
V.
1.

Wygrywa drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów.
Ocena:
Jury konkursu przyzna trzy nagrody główne oraz pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
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VI.
1.

Warunki uczestnictwa:
Imiona i nazwiska uczniów wchodzących w skład wytypowanych drużyn, wraz z nazwą drużyny należy
zgłosić osobiście do gabinetu logopedy mieszczącego się w budynku szkoły przy ul. J. Kilińskiego 8b
bądź drogą mailową na adres: milena.uminska@gmail.com przez wychowawcę klasy do 04.03.2019 r.
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