
XI PRZEDSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI 

 

,,ZAWODY UKRYTE W WIERSZACH” 
 

 

Przedszkolaki wierszyki przygotują i przed publicznością 

wspaniale zaprezentują 

  

 

Przedszkole ogłasza 

Konkurs Recytatorski, do którego udziału gorąco 

zaprasza wszystkie chętne  dzieci!!! 

  

 

Regulamin konkursu recytatorskiego : 

1.     Cele konkursu : 

- zachęcanie do wspólnego czytania z dzieckiem literatury polskiej, 

w tym poezji dla dzieci, 

- poznanie pracy ludzi w różnych zawodach; 

- wzbogacanie słownika o nazwy zawodów; 

- kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego  

        i rozwijanie zdolności recytatorskich, 

-       wspieranie działań twórczych dzieci  w różnych formach 

aktywności,  

-       dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i 

emocjonalnych wypływających z piękna  utworów literackich,  

- zaprezentowanie umiejętności recytatorskich przed 

publicznością, 

- zachęcanie dzieci do przezwyciężania własnej nieśmiałości, 

- wzmacnianie więzi uczuciowej między członkami rodziny,  

- przyjemnie spędzony czas w przedszkolu; 

 

2.     Warunki uczestnictwa : 

-    w konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 3-6 lat, które do 

udziału w konkursie  są przygotowane przez  mamę (tatę, babcię, 

dziadka, ciocię....)  w  przypadku większej liczby chętnych odbędą 

się eliminacje grupach (17.05.2021 r. ) 

- zgłoszenia do udziału dziecka w konkursie  dokonuje rodzic, 

nauczycielowi prowadzącemu daną grupę w terminie  



    do  14.05.2021 r. 

-   tematyka: dowolny utwór poetycki zgodnie z tematem konkursu 

 

Konkurs odbędzie się  20 maja 2021 r. 
 

 3.      Jury : 

-       komisję konkursową powołuje organizator. W jej skład wchodzą 

trzy osoby. 

-       decyzja komisji jest niepodważalna. 

  

4.      Kryteria oceny : 

-        recytację ocenia komisja  w dwóch grupach wiekowych 

         3-4 latki i 5-6-latki, 

-        na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy : 

- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, 

- poprawne i płynne deklamowanie, 

- kontakt ze słuchaczem 

- ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu, 

kostium lub rekwizyt). 
 

5.     Nagrody : 

-   przewidziane są  3 nagrody główne (I, II, III miejsce)  w każdej 

grupie wiekowej oraz wyróżnienia, 

-   wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie i  

drobny upominek, 

-   ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu  

    konkursu 

-  wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej 

przedszkola (szkoły). 

  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHĘTNE DZIECI 

 

 

  

 


