
 

 

Regulamin konkursu recytatorskiego 

”Wiersze znane i lubiane” 

 

 

 

 

 

 

I. Cele konkursu: 

  

• artystyczna aktywizacja przedszkolaków 

• popularyzowanie poezji dziecięcej 

• upowszechnianie kultury języka wśród dzieci 

• rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją 

• rozwijanie aktorskich i recytatorskich uzdolnień dzieci 

• promocja talentów 

 

II. Czas i miejsce konkursu: 

11. 05. 2022r.  Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego  

w Szczecinku- sala grupy ”Sówki”, godz. 16:15 

III. Udział w konkursie: 

1. Konkurs dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyń-

skiego w Szczecinku, w wieku 3-6 lat. 

2. Do udziału w konkursie dziecko, z pomocą rodzica przygotowuje jeden wiersz (autorstwa 

polskiego poety), dostosowanej do możliwości odtwórczych wykonawcy. 

3. Czas występu nie powinien przekraczać 5 minut. 



IV. Sprawy organizacyjne: 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie kart zgłoszeniowych  

do dnia 30.04.2022 r. (załącznik nr 1) do wychowawcy  

2. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i po dokonaniu oceny 

przez jury w dniu konkursu. 

3. Jury będzie oceniać uczestników w dwóch kategoriach wiekowych: 3 i 4-latki oraz 

5 i 6 – latki. 

4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i okolicznościowe dyplomy, a wszyscy uczestnicy po-

dziękowanie za udział w konkursie 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu. 

 

V. Wykonawców oceniać będzie specjalnie powołane jury 

VI. Jury oceniać będzie prezentacje według następujących kryteriów: 

• dobór repertuaru 

• zgodność z tematem 

• kultura słowa 

• dykcja, emisja głosu, tempo, modulacja, intonacja 

• interpretacja utworu 

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

 

 

Organizatorzy:                                                                    Dyrektor przedszkola:                                                                                                                                                                

Karolina Wojciechowicz                   

Joanna Sobolewska 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO PT. „WIERSZE ZNANE I LUBIANE” 

 

Po zapoznaniu się z regulaminem Konkursu Recytatorskiego wyrażam zgodę na udział  mojego 

dziecka w konkursie „WIERSZE ZNANE I LUBIANE”: 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika: ............................................................................................................... 

2. Nazwa grupy przedszkolnej: .............................................................................................................. 

3. Wiek uczestnika: ................................................................................................................................ 

4. Recytowany utwór ( tytuł, imię i nazwisko autora, czas recytacji): 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

5. Rodzic/opiekun (imię i nazwisko): 

................................................................................................................................................................ 

 

 

Czytelny podpis: 


