
Plastyczny konkurs 
logopedyczny

„Jesienne logo-zagadki 
przedszkolnej gromadki”



PODSUMOWANIE KONKURSU
Jesień to wyjątkowa pora roku, w której przyroda zmienia się i przybiera różnorodne barwy. Dzieci w

przedszkolu uczą się rozpoznawać zjawiska atmosferyczne, drzewa w lesie, parku i sadzie oraz warzywa z ogródka.
Poznają nazwy grzybów oraz zwierzęta przygotowujące się do zimy.

Pragnąc rozwijać kompetencje językowe, bazując na opracowanym materiale dydaktycznym w przedszkolu
oraz ich własnych obserwacjach, zorganizowałyśmy między przedszkolny plastyczny konkurs logopedyczny pt.
„Jesienne logo-zagadki przedszkolnej gromadki.”

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu zagadki związanej z jesienią, a odpowiedź na nią należało
przedstawić za pomocą wybranej techniki plastycznej. Celami konkursu oprócz oczywiście wzbogacania
słownictwa związanego z jesienią, było rozbudzenie plastycznej twórczości u dzieci, prezentacja swoich
umiejętności, rozwijanie percepcji słuchowej, myślenia logicznego, współpraca logopedy, rodzica i dziecka oraz
współpraca między przedszkolami. Oczywiście równie ważnym celem była dobra zabawa i wspólnie spędzony czas.

Do 25 listopada 2022 roku złożono łącznie 20 prac plastycznych: 7 z Przedszkola nr 1 i 13 z Przedszkola nr 2.
Wszystkie prace były niezwykle pomysłowe, wykonane z różnorodnych materiałów plastycznych, a wymyślone
zagadki ciekawe, niektóre nawet w formie rymowanek. Komisja miała nie lada trudność w wyborze głównych
miejsc.

Spośród wszystkich prac wyłoniono 3 główne miejsca dla każdego z przedszkoli oraz wyróżnienia



NAGRODY GŁÓWNE

• PRZEDSZKOLE NR 1: 

➢ I MIEJSCE: Aniela J.

➢ II MIEJSCE: Filip Z.

➢ III MIEJSCE: Hanna M.

• PRZEDSZKOLE NR 2:

➢ I MIEJSCE: Adam H.

➢ II MIEJSCE: Zuzanna R.

➢ III MIEJSCE: Milena K.



NAGRODZONE 
PRACE



WYRÓŻNIENIA

• PRZEDSZKOLE NR 1: 

➢Piotr P., Tomasz P.

• PRZEDSZKOLE NR 2:

➢Kacper G., Miłosz G., Kacper Ż.



NAGRODZENI 
Z 

PRZEDSZKOLA 
NR 1



NAGRODZENI 
Z 

PRZEDSZKOLA 
NR 2



WYRÓŻNIENI 
Z 

PRZEDSZKOLA 
NR 1



WYRÓŻNIENI Z PRZEDSZKOLA NR 2



Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy wręczono wszystkim 
dzieciom, które wzięły udział w konkursie-

6 grudnia 2022 r.

Serdecznie dziękujemy dzieciom oraz ich 
rodzicom za zaangażowanie, gratulujemy pomysłowości oraz 

zapraszamy do udziału w kolejnych
logopedycznych konkursach.

Logopedki
mgr Karolina Siedlaczek, mgr Weronika Stasicka


