"KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY"
Zapraszamy chętne dzieci do udziału
w konkursie recytatorskim o tematyce patriotycznej.
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich grup
przedszkolnych (również klas 0).
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są
u wychowawców grup do 16 października.
Po tym terminie nie ma możliwości zgłoszenia się
do konkursu. Przesłuchania i ogłoszenie wyników
nastąpi 22 października.
Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie
internetowej szkoły.
Katarzyna Wiewióra
Ewelina Głowacka
Kinga Papierz

"KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY"
REGULAMIN PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

I. Cele konkursu:









Upowszechnienie wśród najmłodszych piękna mowy ojczystej, dorobku
kultury narodowej i kultury żywego słowa
Wytworzenie emocjonalnego stosunku do wartości kulturowych
Popularyzowanie i pogłębianie wśród najmłodszych znajomości polskiej
poezji patriotycznej
Rozwijanie wrażliwości artystycznych,
Zachęcanie do występów na scenie
Rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania sztuką recytacji
Wzmacnianie więzi rodzinnych podczas wspólnej nauki
Integracja dzieci

II. Organizator: Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w
Uwielinach.
III. Zasady organizacyjne:








Konkurs skierowany jest do wszystkich grup przedszkolnych w Szkole
Podstawowej w Uwielinach
Każdy z uczestników przygotowuje utwór do prezentacji autorstwa
polskiego poety o tematyce patriotycznej.
Zgłoszeń do konkursu dokonuje się u wychowawcy grupy do
16.10.2018r.(po tym terminie nie ma możliwości zgłoszenia się do
konkursu).
Każdy zgłoszony uczestnik dostarcza xero wybranego utworu na którym
należy zapisać: imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy.
Przesłuchania i ogłoszenie wyników odbędzie się 22.10.2018 roku.
Laureaci konkursu wystąpią również na uroczystej akademii z okazji
obchodów Dnia Niepodległości w dniu 09.11.2018r.

IV. Kryteria oceny
Ocenie będzie podlegać:





dobór repertuaru
zgodność z tematem
kultura słowa
dykcja, emisja głosu, tempo, modulacja, intonacja




interpretacja utworu
ogólny wyraz artystyczny

V. Postanowienia końcowe
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, laureaci drobne upominki.
Wyniki konkursu pojawią się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w
Uwielinach.
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w
regulaminie. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją
warunków. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Szkoły Podstawowej
w Uwielinach. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu
oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz
publikację zdjęć z konkursu.

