
 

PODSUMOWANIE SZKOLNEGO LOGOPEDYCZNEGO 

KONKURSU RECYTATORSKIEGO „PIĘKNIE MÓWIĘ” 

POD HASŁEM  „JAN BRZECHWA – NAJPIĘKNIEJSZE 

WIERSZE DLA DZIECI” 

 

6 marca odbyła się 14 edycja szkolnego logopedycznego konkursu 

recytatorskiego z cyklu „Pięknie mówię”. Temat tegorocznej brzmiał: „Jan 

Brzechwa – najpiękniejsze wiersze dla dzieci ”. W konkursie uczestniczyło 20 

uczniów z klas 1-3. 

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu i zaprezentowaniu recytacji 

wybranego wiersza dla Jana Brzechwy. Dodatkowo punktowano rekwizyty, 

strój lub ilustrację do treści utworu. Ponadto uczniowie zmagali się 

z niełatwym łamańcami językowymi.   

Jury w składzie :  

p. Elżbieta Babiarz – wicedyrektor SP-17, 

p. Joanna Kawa – nauczyciel SP-17, 

p. Łukasz Porys – przewodniczący Rady Rodziców przy SP-17 

dokonało oceny uczniowskich recytacji. Ocenie podlegały: recytacja, 

interpretacja, artykulacja, ogólny wyraz artystyczny, rekwizyty, strój lub praca 

plastyczna oraz lingwołamy. Uczniowie prezentowali wysoki poziom 

przygotowania. Przyznano nagrody i wyróżnienia. 

Nagrody  otrzymali: 

 Emilia Hodyr z kl. 1a 

 Maksymilian Mitrosz z kl. 1a 

 Klara Gładyś z kl. 1c 

 Igor Żądło z kl. 1c 

 Joanna Kulikowska z kl. 1c 

 Emilia Kubaszek z kl. 2a 
 

 



Na wyróżnienia zasłużyli : 

 Lena Kalandyk z kl. 1a 

 Kajetan Fiszer z kl 1b 

 Ewa Wróbel z kl. 1b 

 Igor Solecki z kl 1b 

 Maria Matlak z kl 1c 

 Jakub Słupski z kl 1c 

 Alicja Sieradzka z kl 1c 

 Lara Ciupak z kl 1c 

 Gabriela Marszałek z kl 1c 

 Paweł Glesmer z kl 2a 

 Klaudiusz Pecka z kl 2b 

 Noel Ciupak z  kl 2b 

 Amelia Smoła z kl 2c 

 Eliasz Bodak z kl 2c 

Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród książkowych,                           

p. Małgorzcie Gulczyńskiej za podarowanie biletów wstępu do Sali Zabaw 

„Fantazja”, p. Magdalenie Czerni – kierownik księgarni Nova Duo                              

za przekazanie upominków dla uczestników oraz p. Joannie Kawie za pomoc 

w przeprowadzeniu imprezy. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy za udział w konkursie !                                                 

                                                                                   Organizator: Agata Drałus         

 

 

 


