
IV KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich dyrektorów, nauczycieli, rodziców i dzieci do udziału                     

w  IV konkursie recytatorskim pt. „Czarodziejskie słowa: proszę, przepraszam, dziękuję ” 

- zrealizujemy kierunek polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021. 
 

 

I. Organizator: 

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze 

Koordynator konkursu: Ewa Suchecka  – tel. 604 563 821 

 

II. Uczestnicy konkursu: 

Dzieci przedszkolne (z każdego przedszkola typujemy 8 osób: 4- dzieci młodsze           

(3-4 latki) i 4- dzieci starsze (5-6 latki). 

III. Adres, termin i czas trwania utworu: 
 

W tym roku sytuacja zmusiła nas do pracy zdalnej, dlatego konkurs odbędzie się 

zdalnie.  

Nagrane filmiki z recytacją wiersza przesyłamy do 30 listopada 2020 r. na adres: 

sekretariat@pore-jawor.pl lub messenger ewa suchecka (fb) 
 

 Czas trwania recytacji wiersza do 3 minut. 

 

Cele konkursu: 

 zachęcanie do wspólnego czytania literatury, w tym poezji dla dzieci, 

 kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, 

 rozwijanie zdolności recytatorskich, 

 wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności, 

 dostarczanie doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających  z piękna utworów 

literackich, 

 wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm 

społecznych. 
 

Regulamin konkursu recytatorskiego : 

 w konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 3-6 lat. 

 dzieci recytują jeden wiersz ulubionego poety lub samodzielnie utworzony (może być 

przy pomocy rodziców) 

 do recytacji dzieci są przygotowywane przez nauczycieli grup lub rodziców  

(mile widziane przebranie lub rekwizyty) 
 

 zgłoszenie udziału dziecka w konkursie dokonuje nauczyciel organizatorowi               

do dnia   20.11.2020 r. na załączonej karcie zgłoszenia  

 

Kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną: sekretariat@pore-jawor.pl   

                                                                      lub faxem:  76 729 19 24 

 

 

 

mailto:sekretariat@pore-jawor.pl
mailto:sekretariat@pore-jawor.pl


 

Powoływanie komisji: 

Członków komisji powołuje dyrektor PORE  w Jaworze. 

 

Kryteria oceniania: Oceny dokonuje komisja wg podanych kryteriów: 

 

1. Kultura słowa  1-5 pkt. – bezbłędna recytacja, płynność wypowiedzi, brak 

pomyłek, poprawna wymowa głosek. 

2. Dobór i tematyka wiersza 1-5 pkt. – wiersz powinien odzwierciedlać temat 

konkursu, odpowiedni dobór wiersza do recytującego. 

3. Interpretacja tekstu 1-10 pkt.- wyczucie tekstu, zaznaczanie głosem nastroju 

wiersza, stawianie pauz, znaków przestankowych, modulacja głosu, mimika 

twarzy. 

4. Ogólny wyraz artystyczny 1-5 pkt. – postawa podczas recytacji, wyraz 

twarzy, wywiązanie się z zadania, ogólne wrażenie. 

 

Za zajęcie miejsca I, II i III oraz za Wyróżnienia przewidziane są nagrody.  

 Pozostali  uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział i drobne upominki.  

Komisja sporządzi protokół z uzyskanych wyników i przekaże do sekretariatu PORE w Jaworze,        

w terminie do dn. 04.12.2020 r. 

 

 


