REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„Co nam wiosną w duszy gra”
Pod hasłem: „Wiosna w poezji dziecięcej”

Na poziomie klas:
Termin konkursu:
Miejsce konkursu:
Koordynator konkursu:
Osoby odpowiedzialne:

I – III.
04.04.2019r. godzina 15:00
Aula Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie
Katarzyna Skurniak
Anna Konarska, Alicja Waliszka, Weronika Pietrzak

1. Cele konkursu:
•
•
•
•
•

Popularyzacja poezji wśród dzieci.
Zainteresowanie dzieci sztuką recytacji i kulturą słowa.
Kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości dzieci.
Doskonalenie dźwiękowej formy wypowiedzi.
Stworzenie uczniom warunków do rozwijania swoich zdolności aktorskich.

2. Zadania konkursowe:
•
•

Recytacja wiersza wybranego spośród literatury dziecięcej, związanego z hasłem
konkursu.
Uczestnik może korzystać z rekwizytów, przebrania lub innych elementów
scenografii.

3. Kryteria oceny:
•
•
•
•

Dobór tekstów do możliwości percepcyjnych recytatora.
Interpretacja tekstu.
Opanowanie pamięciowe wiersza.
Ogólny wyraz artystyczny.

Każde kryterium jest punktowane w przedziale od 0 do 5 punktów. Maksymalna ilość
punktów za recytację wiersza: 20 punktów.
Zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik z najwyższą liczbą punktów.

4. Warunki udziału w konkursie:
•
•

•
•
•

Konkurs przeznaczony dla uczniów na poziomie klas I-III.
Warunkiem udziału w konkursie jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa dwóch
reprezentantów szkoły do 28.03.2019r. na adres koordynatora konkursu
kskurniak@spzalasewo.pl
Dostarczenie tekstu wiersza w formie drukowanej.
Uczestnicy występują bez podziału na kategorie wiekowe, na podstawie losowania.
Przygotowanie wiersza o wskazanej tematyce i zaprezentowanie go w czasie
nieprzekraczającym 5 minut.

5. Nagrody:
•
•
•

Nagrody przyznaje jury powołane przez organizatora konkursu.
Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu;
Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy:
o I-III miejsca – uczestnicy otrzymują dyplomy i nagrody książkowe ufundowane
przez Radę Rodziców;
o pozostali uczestnicy otrzymają dyplom udziału w konkursie.

6. Członkowie jury konkursu:
•
•
•
•

Anna Konarska – przewodnicząca komisji
Weronika Pietrzak – członek komisji
Alicja Waliszka – członek komisji
Trzy osoby wybrane spośród nauczycieli przybyłych z innych szkół – członkowie
komisji.

Serdecznie zapraszamy !

