
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W 

 I   EDYCJI    KONKURSU    RECYTATORSKIEGO    

                    DLA KLAS 0 - III  

         „WIERSZOMANNIA WIOSENNA –  

WIOSNĄ NADZIEJE ROSNĄ” 

                             Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół w Kalinówce  

                             w dniu 21 marca  (wtorek) w godzinach 8.30-11.00  

 

Zasady uczestnictwa: 

 Konkurs  dla dzieci w wieku 4-11 lat, 

 każda klasa typuje 3 dzieci wyłonionych podczas  eliminacji 

wewnątrz klasowych, 

 konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu 

poetyckiego o tematyce wiosennej, 

 zgłoszenia do konkursu należy kierować                                                                                

do organizatorów p. Skoczylas i P. Iwan do dnia 17 marca 2017r. 

!!!!!!!  ATRAKCYJNE NAGRODY !!!!!!! 

  

 I WIOSNA - Wiosną nadzieje rosną   

                                                       ZAPRASZAMY !!!               

 

   KOLEJNE EDYCJE KONKURSU: 

II  LATO - Przychodzi lato - czekamy na to,  

     III  JESIEŃ - W jesieni może się zmienić,  

          IV  ZIMA - Przychodzi zima - znowu nic nie ma. 

 



I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

 DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ 

KLAS I-III  

"WIERSZOMANIA WIOSENNA" 

  

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

,,WIERSZOMANIA WIOSENNA” 

Nazwa konkursu: ,,WIERSZOMANIA WIOSENNA” 

Organizatorami konkursu są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej  

mgr Mariola Skoczylas i mgr Anna Iwan. 

Miejsce przeprowadzenia konkursu:  Zespół Szkół w Kalinówce. 

Data przeprowadzenia konkursu: 21.03.2017r. 

Cele konkursu: 

 popularyzowanie poezji dziecięcej, 

 rozwijanie zdolności recytatorskich, 

 zainteresowanie dzieci poezją, 

 zachęcanie do występów na scenie, 

 prezentacja umiejętności dzieci, 

 uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 

 

Zasady uczestnictwa: 

 konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-11 lat, 

 każda klasa typuje sześcioro dzieci wyłonionych podczas eliminacji wewnątrz klasowych, 

 konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego o tematyce 

wiosennej, 

 zgłoszenia do konkursu należy kierować                                                                                

do organizatorów p. Skoczylas i P. Iwan do dnia 15 marca 2017r. 

 



Przebieg konkursu: 

 

Konkurs recytatorski odbędzie się w Zespole Szkół w Kalinówce w dniu 21 marca  (wtorek) 

 w godzinach 8.30-11.00 

 

Kryteria oceny 

 

Członkowie komisji  dokonają oceny wg następujących kryteriów: 

 dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, 

 interpretacja tekstu, 

 kultura słowa, 

 ogólny wyraz artystyczny(uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój). 

 

Nagrody dla laureatów 

 

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania. 

  

                     Organizator konkursu nauczyciele mgr M. Skoczylas oraz mgr A. Iwan  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


