
 

 

Regulamin konkursu recytatorskiego Pierwiosnek 
 
Organizator: Świetlica Szkolna w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie 

Termin konkursu :  

Cele konkursu:  

 popularyzowanie poezji dziecięcej o tematyce wiosennej, 

 rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci, 

 zachęcanie do przezwyciężania własnej nieśmiałości poprzez występy przed publicznością, 

 dostarczanie dzieciom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów 

literackich, 

 wspieranie działań twórczych dzieci. 

 

Warunki uczestnictwa:  

 konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas  I-III, 

 konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego przejawiającego  treści 

 o tematyce wiosennej, 

 recytację można wzbogacić rekwizytami, strojem, ruchem scenicznym, 

 aby przystąpić do konkursu należy wypełnić i przekazać wychowawcom świetlicy karty 

zgłoszenia do dnia 29.03.2019 r. 

 kartę zgłoszenia można dostarczyć przez  pocztę e- mail do organizatorów konkursu: 

Anna Lis: anna.lis@zs12lublin.eu             tel. kontaktowy- 608226000,  

Izabela Wróbel:  izabela-wrobel@o2.pl    tel. kontaktowy- 605567924, 

 karty zgłoszenia będą dostępne u wychowawców świetlicy szkolnej (załącznik nr 1), 

 wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć tekst wybranego utworu. 

Przebieg konkursu 

Eliminacje do konkursu odbędą się 02.04. 2019 r. (wtorek) o godzinie 10.00, w  świetlicy szkolnej 

numer 22. 

Uczniowie wyłonieni podczas eliminacji świetlicowych wezmą udział w finale konkursu, który 

odbędzie się 26.04. 2019 r. o godzinie 10.30 w holu zerówek. 

Kryteria oceny: 

 dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,  

 prawidłowa artykulacja, dykcja i emisja głosu,  

 odpowiednia interpretacja tekstu, 

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

 Konkurs będzie oceniany w trzech kategoriach wiekowych: 

 uczniowie klas  I 

 uczniowie klas  II 

 uczniowie klas  III 

Recytację ocenia komisja, która po wysłuchaniu wszystkich uczestników ogłosi wyniki konkursu. 
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Nagrody 

Spośród uczestników konkursu wyłonieni zostaną laureaci w każdej grupie wiekowej oraz osoby 

wyróżniające się, którym wręczone zostaną nagrody książkowe, słodkie upominki oraz dyplomy. 

Pozostali uczestnicy konkursu również otrzymają dyplomy za udział, słodkie upominki, a także 

drobne nagrody. 

                                                                                                Organizatorzy konkursu 

                                                                                                 Anna Lis 

                                                                                                 Izabela Wróbel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU RECYTATORSKIEGO ,,PIERWIOSNEK” 

 

   Imię i nazwisko ucznia Tytuł i autor wiersza        Klasa Podpis rodzica 

 lub prawnego 

opiekuna 

    

 


