REGULAMIN OGÓLNOSZKOLNEGO 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.
01.04.2019r. godzina 15:00
Aula Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie
Katarzyna Skurniak
Anna Konarska, Alicja Waliszka, Weronika Pietrzak

1. Cele konkursu
•
•
•
•

Zainteresowanie dzieci sztuką recytacji i kulturą słowa.
Doskonalenie pracy z tekstem jako narzędziem opisu języka i wyrażanie własnych
doznań artystycznych.
Motywacja uczniów do poszerzenia znajomości poezji.
Doskonalenie dźwiękowej formy wypowiedzi.

2. Zadania konkursowe
•
•

Recytacja wiersza wybranego z literatury dziecięcej związanej 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 uczestnictwa
•
•

Konkurs przeznaczony dla uczniów klas I – III.
Wychowawcy klas I – III wybierają po jednym reprezentancie wyłonionym w
wewnątrzklasowym Konkursie Recytatorskim.

•
•
•

•
•
•

Uczestnicy występują bez podziału na kategorie wiekowe.
Kolejność występów odbywa się na podstawie losowania.
Warunkiem udziału jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa danych
reprezentantów klasy - najpóźniej do 22 marca 2018 r. na adres mailowy
kskurniak@spzalasewo.pl
Każdy z uczestników prezentuje przygotowany wiersz o w/w tematyce.
Czas prezentacji nie może przekraczać 5 min.
Zwycięzca oraz zdobywca II miejsca będą reprezentowali szkołę w Gminnym
Konkursie Recytatorskim (z tym samym wierszem), który odbędzie się w naszej szkole
04.04.19 r. w auli o godz. 15.00

5. Termin konkursu
Konkurs odbędzie się 01.04.2019r. w auli Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie o
godzinie 15.00
6. Organizatorzy
•
•
•

Katarzyna Skurniak
Anna Konarska
Alicja Waliszka

7. Członkowie jury konkursu:
•
•
•

Anna Konarska – przewodnicząca komisji
Weronika Pietrzak – członek komisji
Alicja Waliszka – członek komisji

Serdecznie zapraszamy !

