
 

                 

 

KONKURS RECYTATORSKI PRZEDSZKOLAKÓW 

 

„PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI  

JANA BRZECHWY I JULIANA TUWIMA” 
 

 

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

 

 

Nazwa konkursu: ,,Przegląd twórczości Brzechwy i Tuwima” 

 

Organizator konkursu: Publiczne Przedszkole Galileo w Poznaniu 

 

Cele konkursu: 

- popularyzowanie poezji dziecięcej (J. Brzechwy i J. Tuwima) 

- rozwijanie zdolności recytatorskich, 

- zainteresowanie dzieci poezją, 

- zachęcanie do występów publicznych, 

- prezentacja umiejętności dzieci. 

 

Zasady uczestnictwa: 

- konkurs skierowany jest do Przedszkoli Ogólnopolskiego Operatora Oświaty, 

- konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, 

- konkurs będzie miał formę nagranej prezentacji dowolnego utworu poetyckiego J. Tuwima  

i J. Brzechwy. 

 

Terminy konkursu: 

- na nagrania czekamy do dnia 18 czerwca2021r. do godz.16.00. Nagrania można przesyłać  

e-mailowo na adres: galileo-poznan@operator.edu.pl 

 

W tytule e-maila proszę wpisać: „Konkurs recytatorski”. 

 

Do każdej pracy należy dołączyć skan lub wydruk (w zależności od formy dostarczenia 

nagrania) zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na rozpowszechnianie 

wizerunku dziecka ( w załączniku) oraz metryczkę wykonaną komputerowo zawierającą: 

* imię i nazwisko dziecka,  

* wiek,  

* nazwa i adres placówki,  
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* telefon kontaktowy,  

* adres e-mail, 

* tytuł utworu. 

 

- Ogłoszenie wyników nastąpi 22.06.2021r. na stronie internetowej oraz Facebooku 

Publicznego Przedszkola Galileo w Poznaniu. 

 

 

Kryteria oceny: 

Komisja dokona oceny wg następujących kryteriów: 

- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, 

- interpretacja tekstu, 

- kultura słowa, 

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

 

Nagrody: 

- Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie. 

- Nagrodzeni zostaną laureaci I, II, III miejsc w dwóch grupach wiekowych 3-4 –latki  

i 5-6-latki. 

- Nagrody zostaną dostarczone bezpośrednio do placówek lub wysłane pocztą. 

 

Koordynator konkursu: Paulina Jarczak (p.jarczak@operatpr.edu.pl) 

 

  

VII. POSTANOWIENIA KONKURSU: 

1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad. 

2. Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest wyrażenie przez rodziców lub prawnych 

opiekunów zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku. 

3. Nadesłanie filmików oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE. ☺ 
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