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Dobra praktyka
Tytuł
Realizacja Ogólnopolskiego Konkursu Logopedyczno-Plastycznego „Czy naprawdę trudne
głoski – s, z, c, dz?” w okresie kształcenia na odległość
Autor
Renata Potrzeszcz
Cele
•

Utrwalenie prawidłowej wymowy głosek szeregu syczącego (s, z, c, dz).

•

Poznanie utworów Jana Brzechwy.

•

Rozwijanie umiejętności rozumienia słuchanego tekstu.

•

Wzbogacenie zasobu słownika czynnego i biernego dziecka.

•

Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz kreatywności dziecka.
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Opis
W Przedszkolu Publicznym nr 19 od kilku lat prowadzone są zajęcia logopedyczne oraz
logorytmiczne, mające na celu niwelowanie zaistniałych zaburzeń w rozwoju mowy dziecka.
Dobry poziom opanowania kompetencji językowych ułatwia dziecku wyrażanie swoich myśli,
uczuć i spostrzeżeń oraz umożliwia nawiązywane kontaktów społecznych. Rozwój mowy
związany jest z rozwojem ruchu. Stymulacja małej motoryki pozytywnie wpływa na
kształtowanie się mowy i języka u dziecka. Mając na uwadze te zależności, został
zorganizowany konkurs logopedyczno-plastyczny, który ogłoszono w lutym 2020, tuż przed
pandemią koronawirusa. Z uwagi na panującą sytuację konkurs został przeprowadzony
i rozstrzygnięty w trakcie zdalnego nauczania.
Po przeanalizowaniu sytuacji autorka projektu doszła do wniosku, że istnieje możliwość
powołania zdalnego jury konkursu oraz komunikowania się z uczestnikami telefonicznie i za
pomocą komunikatorów społecznościowych, tj. Messenger, Facebook, WhatsApp.
Realizacja głównego celu konkursu, czyli utrwalenie prawidłowej wymowy głosek szeregu
syczącego (s, z, c, dz), była możliwa do przeprowadzenia w warunkach domowych
i z pomocą rodziców dzieci.
Podczas II Ogólnopolskiego Konkursu Logopedyczno-Plastycznego pt. „Czy naprawdę
trudne głoski – s, z, c, dz?” zadaniem uczestników było wykonanie ilustracji do wybranego
wiersza Jana Brzechwy – patrona Przedszkola Publicznego nr 19. Dzieci miały do wyboru
następujące utwory utrwalające wymowę głosek szeregu syczącego: „Samochwała”, „Dwie
krawcowe”, „Na straganie”, „ZOO”, „Sum”, „Stonoga”, „Zegarek”. Partnerem konkursu była
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim. Regulamin konkursu został
opublikowany w miesięczniku „Bliżej Przedszkola”, a miejskie placówki przedszkolne
wszelkie informacje na temat konkursu otrzymały drogą elektroniczną. Konkurs adresowany
był do dzieci 5-, 6-letnich, uczestniczących w zajęciach logopedycznych, logorytmicznych
i uczęszczających do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych. Praca plastyczna mogła być
wykonana dowolną techniką płaską (rysunek, wydzieranka, malowanie farbami) i opatrzona
metryczką. Głównym kryterium wyłonienia laureatów była samodzielność i pomysłowość
wykonania pracy przez uczestnika.
W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną w kraju na konkurs wpłynęło tylko 13 prac
z 8 placówek z całej Polski, w ubiegłym roku przesłano ich aż 69. Prace plastyczne były
bardzo pomysłowe i ciekawe. Jury dokonało wyboru laureatów i przyznało I, II i III miejsce
oraz pięć wyróżnień.
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Tegoroczna edycja konkursu „Czy naprawdę trudne głoski – s, z, c, dz”, została
przeprowadzona w reżimie sanitarnym, a rozstrzygnięcie odbyło się bez udziału laureatów
i gości. Zwycięzcy i wyróżnione dzieci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, reszta
uczestników – dyplomy za udział w konkursie, a nauczyciele podziękowania za
przygotowanie swoich podopiecznych. Nagrody i dyplomy zostały przesłane do odległych
miejscowości pocztą tradycyjną. Informacje o konkursie i wyniki opublikowano na stronie
internetowej przedszkola oraz na portalu OstrowiecNews.pl.
Stan realizacji
Zakończona
Najważniejsze efekty
•

Dzieci utrwaliły prawidłową wymowę głosek szeregu syczącego (s, z, c, dz).

•

Poznały wiersze Jana Brzechwy – patrona Przedszkola Publicznego nr 19
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

•

Wykazały się umiejętnością słuchania tekstu i wykonały ilustrację do wybranego
wiersza Jana Brzechwy.

•

Poszerzyły zasób słownictwa.

Informacje dodatkowe
W realizacji projektu współuczestniczyła nauczycielka wychowania przedszkolnego
Katarzyna Pawlik.
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