
 

 
 

REGULAMIN DZIECIĘCEGO PRZEGLĄDU 
RECYTATORSKIEGO  

pt. „Wiersze o zwierzętach małych i dużych” 
 
ORGANIZATOR 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie 

05-074 Halinów, ul. Okuniewska 115 

 

 

TERMIN 

19.04.2016 r.,  godz. 9.00 

 

CELE KONKURSU:  

1. Popularyzacja literatury dziecięcej. 

2. Rozwijanie dziecięcych zdolności artystycznych i doskonalenie umiejętności 

recytatorskich (ekspresja i wrażliwość estetyczna). 

3. Prezentacja umiejętności dzieci, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami 

podczas publicznych wystąpień. 

4. Kształcenie umiejętności respektowania reguł konkursu. 

5. Poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literacko – poetyckich. 

6. Integracja dzieci oraz środowiska nauczycielskiego zatrudnionego w Zespole. 

 

TEMATYKA: 

Utwory poezji dziecięcej, której bohaterami są zwierzęta. 

 

UCZESTNICY: 

W konkursie biorą udział dzieci uczęszczające do klas I-III. 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU: 

 

Zgłoszenia uczestników: 

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia do p. Joanny 

Jerzak  do dnia 14.04.2016 r. W późniejszym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

Karta zgłoszenia  w  załączniku. 

Ewentualne zmiany listy dzieci powinny być skonsultowane z jednym                           

z  koordynatorów konkursu: Urszulą Balcerowicz, Anną Krupą-Szczepańską lub Joanną 

Jerzak  najpóźniej do dnia 18.04.2016 r., w godzinach porannych. 

 

Wychowawcy klas I-III typują po dwóch uczestników wyłonionych w wyniku 

eliminacji wewnętrznych. 

 

Zasady i kryteria oceniania: 

1. Wykonawcy będą oceniani przez Jury. 

2. Uczestnik prezentuje 1 wybrany przez siebie utwór. 

 

Podstawowym kryterium oceny będzie:  

 Przedstawienie się dziecka. 

 Prezentacja recytatorska. 

 Ogólny wyraz artystyczny (wskazane jest wzbogacenie recytacji o środki teatralne). 



 

 

Ważna jest: 

 Oryginalność wykonania oraz własna interpretacja utworu. 

 Stopień opanowania pamięciowego tekstu. 

 Poprawne i płynne deklamowanie. 

 

Dodatkowe kryterium oceniania: 

 Atrakcyjny dobór repertuaru adekwatnego do poziomu intelektualnego                                    

i emocjonalnego dziecka. 

 

NAGRODY: 

 Za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach klas I, II i III przewidziane 

są nagrody rzeczowe i dyplomy okolicznościowe, a dla pozostałych uczniów biorących udział 

w konkursie dyplomy uczestnictwa. 

 Dodatkowo w każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana jedna nagroda specjalna 

za oryginalny dobór utworu. 

 

TERMINARZ: 

1. Dostarczenie zgłoszeń uczestnictwa do 14.04.2016 r. 

2. Ewentualne zmiany uczestników do 18.04.2016r. w godzinach porannych. 

3. Konkurs odbędzie się 19.04.2016 r. o godzinie 9.00 

4. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 26.04.2016 r. 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 

 

 

Rodzice uczniów biorących udział w Dziecięcym 

przeglądzie recytatorskim, a rozpoczynających zajęcia dnia 

19.04.2016r. w godzinach popołudniowych proszeni są            

o wcześniejsze przyprowadzenie swoich pociech do świetlicy 

szkolnej - sala nr 20. Uczniowie klas I powinni przybyć do 

8.55, klas II do 9.50, klas III do 10.45.   

W trosce o stworzenie pogodnej i przyjaznej atmosfery, 

pozbawionej sytuacji stresowych, w szczególności dotyczy to 

uczestników, których rodzice nie będą w stanie pojawić się w 

dniu konkursu w szkole ogłaszamy Przegląd recytatorski 

imprezą zamkniętą dla członków rodziny. 


