Sprawozdanie z przebiegu VI Międzyszkolnego Turnieju Logopedycznego
„Szumiące zabawy” 2018
We współczesnej szkole opieka logopedyczna ma nie tylko za zadanie prowadzenie
ćwiczeń w zakresie rozwijania sprawności mowy, artykulacji i fonacji, słuchu fonetycznego,
ale także rozwijanie komunikacji językowej, w tym wzbogacenia słownictwa, poprawności
stylistycznej i gramatycznej wypowiedzi, kształtowanie kultury żywego słowa.
Niektóre z tych współczesnych „logopedycznych wyzwań” zostały podjęte podczas VI
Międzyszkolnego Turnieju Logopedycznego Szumiące Zabawy, który został zorganizowany
przez Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku oraz Szkoła Podstawowa nr 49
im. Księdza Bronisława Komorowskiego w Gdańsku. Turniej odbył się16 marca 2018 r.
i został skierowany do uczniów klas II i III szkół podstawowych biorących udział w terapii
logopedycznej.
Do turnieju zgłosiło się 11 drużyn, po 3 uczniów z następujący szkół ( 12 drużyna
zrezygnowała w dniu turnieju ze względu na choroby chorobę uczniów) :
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Gdańsku
Szkoła Podstawowa Nr 14 w Gdańsku
Szkoła Podstawowa Nr 77 w Gdyni
Szkoła Podstawowa Nr 18 w Gdańsku
Szkoła Podstawowa Nr 20 w Gdańsku
Szkoła Podstawowa Nr 40 w Gdańsku
Szkoła Podstawowa Nr 42 w Gdańsku
Szkoła Podstawowa Nr 47 w Gdańsku
Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 87 w
Gdańsku
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 76 w Gdańsku
Celem konkursu było m.in. rozwijanie świadomości artykulacyjnej, usprawnianie
narządów mowy, kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, utrwalenie głosek szeregu
szumiącego, motywowanie do ćwiczeń logopedycznych, uczenie rywalizacji w przyjaznej
atmosferze.
VI Międzyszkolny Turniej Logopedyczny rozpoczął się o godz. 10.00 w Pedagogicznej
Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku przy al. Gen. J. Hallera 14.
Słowo wstępne wygłosiła p. Małgorzata Kłos dyrektor PBW w Gdańsku, która powitała
wszystkich uczniów i logopedów w imieniu organizatorów : Szkoły Podstawowej Nr 49 w
Gdańsku oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku.
Gościem honorowym była dr Annę Walencik - Topiłko – adiunkt w Katedrze Logopedii
Uniwersytetu Gdańskiego, która od pierwszej edycji imprezy wspiera organizatorów
konkursu. Gościliśmy również studentów Naukowego Koła Logopedów.
Po uroczystym powitaniu prowadząca Aleksandra Kirczuk przedstawiła zasady turnieju oraz
jego punktację, a także przedstawiła Komisję Konkursową, w skład której weszły : Ewa
Kasprowiak - przewodnicząca, Małgorzata Kłos, Justyna Malinowska .
Turniejowe zmagania przygotowała i prowadziła Paulina Ziemkiewicz – logopeda ze Szkoły
Podstawowej nr 49 w Gdańsku.
Podczas turniejowych zmagań uczniowie wykonywali ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne
oraz usprawniające motorykę narządów mowy.
W czasie turnieju przeprowadzono 10 konkurencji, podczas których uczniowie m.in.
przenosili za pomocą długich słomek ziarnka fasoli, rozwiązywali zagadki, tworzyli nowe

słowa z liter występujących w słowie „kapelusze”, wymyślali słowa zaczynające się od
<szcz>, czy też brali udział w wyścigu dmuchanych piłeczek.
Po przeprowadzeniu wszystkich turniejowych konkurencji jury rozpoczęła obrady,
podczas których dokonała podsumowania turniejowych zmagań. Ze względu na jednakową
ilość punktów drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdańsku oraz Szkoły Podstawowej nr
76 w Gdańsku stanęły do dogrywki w wyniku której II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr
18 w Gdańsku.
W czasie prac komisji konkursowej opiekunowie drużyn - logopedzi czytali „trudne teksty”,
oczywiście z głoskami [ sz, ż, cz, dż ]. Nagrodą były oklaski od wszystkich uczestników
turnieju.
VI Międzyszkolny Turniej Logopedyczny został zakończony ogłoszeniem wyników przez
przewodniczącego Jury.
Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Wyniki VI Międzyszkolnego Turnieju Logopedycznego Szumiące Zabawy :
I miejsce Szkoła Podstawowa Nr 47 w Gdańsku
Opiekun : Aleksandra Oglęcka
II miejsce –
Szkoła Podstawowa Nr 18 w Gdańsku
Opiekun : Katarzyna Glapiak
III miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 76 w Gdańsku
Opiekun : Anna Falana, Mirosława Nadratowska.
Pozostali uczestnicy turnieju otrzymali podziękowania za udział, a ich opiekunowie
podziękowania za przygotowanie uczniów do uczestnictwa w turnieju.
Turniej Logopedyczny „Szumiące Zabawy” odbył się pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, Uniwersytetu Gdańskiego, Polskiego
Towarzystwa Logopedycznego, Polski Związek Logopedów oraz Wydawnictwa Harmonia.
Organizatorzy VI Międzyszkolnego Turnieju Logopedycznego :
SP Nr 49 w Gdańsku : Paulina Ziemkiewicz, Ewa Kasprowiak;
PBW w Gdańsku : Aleksandra Kirczuk, Katarzyna Cichos-Reclaw
Sprawozdanie z przebiegu turnieju można obejrzeć na stronie :
http://wybrzeze24.pl/aktualnosci/sp-47-zwyciezca-6-edycji-turnieju-szumiace-zabawy

