
   REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO   

„BRZECHWA I TUWIM DZIECIOM”                                                                                             

§ 1. Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne Nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 

w Rzeszowie. 

2. Konkurs recytatorski utworów Jana Brzechwy i Juliana Tuwima adresowany jest do dzieci 

przedszkolnych w wieku 5 i 6 lat oraz dzieci w wieku szkolnym, uczęszczających do świetlicy 

szkolnej. 

§ 2. Cele konkursu: 

1. Popularyzacja twórczości J. Brzechwy i J. Tuwima oraz zainteresowanie dzieci poezją. 

2. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich. 

3. Promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci. 

4. Wspieranie uzdolnień i rozwijanie zainteresowań. 

5. Dostarczanie dzieciom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z utworów literackich. 

§ 3. Zasady uczestnictwa w konkursie i przebieg konkursu 

1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci przedszkolne w wieku 5 i 6 lat oraz dzieci ze szkoły 

podstawowej uczęszczające do świetlicy szkolnej. 

2. Grupy przedszkolne III, IV i V, do których uczęszczają dzieci 5,6 letnie, mogą zgłosić najwyżej po 5 

uczestników lub 5 utworów (jeden utwór może być recytowany przez więcej niż jedną osobę). 

3. Świetlica szkolna może zgłosić nie więcej niż 5 uczestników lub przedstawić 5 utworów (jeden 

utwór może być recytowany przez więcej niż jedną osobę). 

4. Zgłoszenia do konkursu prosimy kierować do nauczycielek: Celiny Słonki i Magdaleny Kurpaski    

do dnia 10 listopada 2016 r. 

5. Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach: 

I kategoria – dzieci 5 letnie, 

II kategoria – dzieci 6 letnie, 

III kategoria – dzieci ze świetlicy szkolnej. 

6. Oceny recytowanych utworów dokona jury w składzie trzyosobowym.  

7. Konkurs odbędzie się dnia 25 listopada 2016 r. o godz. 14.00 w sali gimnastycznej.  

§ 4. Kryteria oceny 

1. Recytację ocenia komisja w trzech kategoriach przedstawionych powyżej. 

2. Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy: 

 dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, 

 ogólny wyraz artystyczny (choreografia), 

 kontakt ze słuchaczem. 

§ 5. Nagrody 

1. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i drobne niespodzianki za udział w konkursie. 

2. Przewidziane są łącznie 3 wyróżnienia z nagrodami w każdej kategorii. 

3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się po wszystkich występach dzieci.  

§ 6. Pozostałe ustalenia 

1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  



 

 


