
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

PT. „CZAROWAĆ SŁOWAMI – MÓJ ULUBIONY WIERSZ” 

 

I. Organizatorzy: Przedszkole Gminne „Magiczne miejsce” w Siemiatyczach.  

II.  Cele konkursu: 

1. Popularyzowanie poezji dziecięcej.  

2. Artystyczna aktywizacja przedszkolaków. 

3. Upowszechnianie kultury języka wśród dzieci.  

4. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją.  

5. Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci. 

6. Promocja talentów. 

 III. Czas i miejsce konkursu: 10.05.2022 rok, Przedszkole Gminne „Magiczne Miejsce” w 

Siemiatyczach ul. Kościuszki 88 17-300 Siemiatycze, o godzina 9:30. 

 IV. Udział w konkursie: 

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 5-6 lat z przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych z terenu gminy Siemiatycze. 

2. Konkurs będzie oceniany w jednej kategorii 5– 6-latki. 

3. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednego wiersza o tematyce 

dowolnej, dostosowanej do możliwości odtwórczych wykonawcy.  

4.  Czas występu nie powinien przekraczać 5 minut.  

5. Do udziału w konkursie dziecko z pomocą rodzica przygotowuje jeden wiersz o tematyce 

dowolnej. 

V. Sprawy organizacyjne:  

1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie kart zgłoszeniowych do dnia 15.04.2021 

r. (załącznik nr 1) wraz z kopią wybranego wiersza na podany poniżej adres: Przedszkole 

Gminne „Magiczne Miejsce” w Siemiatyczach ul. Kościuszki 88 17-300 Siemiatycze lub na 

adres e-mail: przedszkole_gminne@wp.pl 

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

przez jury w dniu konkursu.  

3. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.  

4. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. 



VI. Kryteria oceny:  

1. Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.  

2. Jury oceniać będzie prezentacje według następujących kryteriów:  

-  dobór repertuaru,   

-  kultura słowa,  

-  dykcja, emisja głosu, 

- tempo, modulacja, intonacja,  

- interpretacja utworu,  

- ogólny wyraz artystyczny. 

 

 Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są również w wersji PDF na stronie 

internetowej przedszkola http://www.przedszkolegminasiemiatycze.pl/ w zakładce 

AKTUALNOŚĆI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO GMINNEGO  

KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

PT. „CZAROWAĆ SŁOWAMI – MÓJ ULUBIONY WIERSZ”. 
 

Po zapoznaniu się z regulaminem Gminnego Konkursu Recytatorskiego wyrażam zgodę 

na udział w konkursie:  

 

1. Imię i nazwisko uczestnika: 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Przedszkole (nazwa, adres, telefon, e-mail): 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 3. Nazwa grupy przedszkolnej: 

……………………………………………………….……………………………………... 

4. Wiek uczestnika: 

……………………………………………………………………….……………………... 

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

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

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

6. Nauczyciel/rodzic/opiekun (imię i nazwisko, telefon kontaktowy): 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  

 

Uprzejmie prosimy o dołączenie do karty zgłoszeniowej  

tekstu recytowanego wiersza. 

 

Organizatorzy 


