Szkoła Podstawowa im T. Kościuszki zaprasza do udziału
w Gminnym Konkursie Recytatorskim
„Wierszyki łamiące języki”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….

Zadaniem każdego uczestnika jest przedstawienie utworu bogatego w słowa niełatwe do wyrecytowania,
w słowa „łamiące język”, utworu, który w dowcipny i zabawny sposób pozwoli język doskonalić,
wzbogacać wymowę i słownictwo.

Cele:
Kształtowanie umiejętności językowych
Rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa
Rozwijanie zdolności recytatorskich
Zachęcanie do czerpania radości z zabawy słowem

Regulamin konkursu
Organizator:
Szkoła Podstawowa
Im.T. Kościuszski
Ul. Millenium 76 Głosków
Tel 22 757 81 95
Osoby odpowiedzialne:
Małgorzata Spytek

Joanna Król

Adresat:
Adresatem konkursu są uczniowie szkół podstawowych w gminie Piaseczno w kategoriach wiekowych:
Klasy I-III
Klasy IV-VI

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
1.

pamięciowe opanowanie :

a) wiersza z listy podanych do wyboru, nie krótszego niż:
16 wersów dla kategorii wiekowej I-III
20 wersów dla kategorii wiekowej IV-VI
b) przygotowanie innego utworu samodzielnie wybranego (zawierającego trudności artykulacyjne)
2.

Dostarczenie podpisanej przez rodziców\opiekunów zgody na udział w konkursie

3. Dostarczenie do organizatora formularza zgłoszenia do konkursu (dotyczy dzieci biorących udział w
etapie III, gminnym) do 22.02.2016 faxem lub osobiście.

Ocenie podlega:
- dobór repertuaru do wieku i osobowości dziecka
- interpretacja – siła i modulacja głosu akcent, pauza
- dykcja i artykulacja, precyzja, dokładna wyrazista wymowa
- ogólny wyraz artystyczny
- stopień trudności prezentowanych utworów

Konkurs przebiega w trzech etapach: klasowy, szkolny, gminny.

Terminy etapów klasowego i szkolnego szkoły ustalają wewnętrznie.
Etap gminny odbędzie się w szkole podstawowej w Głoskowie 01.03.2016r, godzina 10.00 klasy I-III,
godzina 12.00 klasy IV-VI ( godziny mogą ulec niewielkiej zmianie). Listę uczestników etapu gminnego
należy dostarczyć do organizatora do 22.02.2016 drogą elektroniczną lub faxem.
Uczestnik może zaprezentować na każdym etapie te same utwory (mogą to być te same wiersze na
wszystkich etapach , możliwe jest również zaprezentowanie różnych wierszy). Na każdym etapie, przed
przesłuchaniem należy dostarczyć komisji teksty utworów wraz z tytułami, nazwiskami autorów oraz
imieniem, nazwiskiem i klasą uczestnika, w przypadku etapu gminnego wystarczy przesłanie w podanym
wyżej terminie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.

Etapy konkursu:
Etap I klasowy
Celem tego etapu jest wyłonienie z każdej klasy maksymalnie trójki dzieci. Przesłuchania prowadzi
nauczyciel wychowawca lub polonista.
Etap II szkolny
Celem tego etapu jest wyłonienie 6 dzieci reprezentujących szkołę na etapie gminnym ( troje dzieci w
kategorii wiekowej I-III i troje dzieci w kategorii wiekowej IV-VI) – dotyczy szkół do 500 uczniów i 12
dzieci ( sześcioro z klas I-III, sześcioro z klas IV – VI) – dotyczy szkół większych: ponad 500 uczniów.
Przesłuchań dokonuje komisja (min 3 osoby) w skład której powinien wchodzić nauczyciel logopeda.
Etap III gminny
Celem tego etapu jest wyłonienie zwycięzców w każdej kategorii wiekowej. Przesłuchania odbędą się w
szkole podstawowej w Głoskowie, dokona ich trzyosobowa komisja powołana przez dyrektora szkoły.
Dojazd we własnym zakresie.

Nagrody i dyplomy
Każde dziecko, które zgłosi się do konkursu otrzymuje dyplom (na etapie klasowym i szkolnym dyplomy
zapewnia szkoła macierzysta)
Etap gminny konkursu zakończy się przyznaniem w każdej kategorii wiekowej nagrody I, II i III oraz
maksymalnie trzech wyróżnień .

Lista utworów
Uczestnik przygotowuje do prezentacji na każdym etapie jeden utwór z podanych niżej pozycji:
………………………………………………………………………………………………………

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

Wszelkie informacje o ewentualnych zmianach będą umieszczane na stronie internetowe
organizatora tj. szkoły podstawowej w Głoskowie adres: www.spgloskow.waw.pl

ZGODA
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
……………………………………………………………………………………………….
W Gminnym Konkursie Recytatorskim „Wierszyki łamiące języki” , którego finał odbędzie się
09.03.2015 w szkole podstawowej w Głoskowie.

……………………………………………….
Data i podpis

Formularz zgłoszenia do Gminnego Konkursu Recytatorskiego
„Wierszyki Łamiące Języki”

Uczeń: imię i nazwisko…………………………………………………………………………
Klasa………………………………….
Szkoła (nr szkoły, adres)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniem podczas
przesłuchań w III etapie konkursu
……………………………………………………………………………………………………………………

Utwór do prezentacji:
Tytuł………………………………………………………………………….
Autor………………………………………………………………………….

Do zgłoszenia konieczne jest dołączenie tekstu utworu

Oświadczam, że zapoznałem\am się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego
treść
Podpis opiekuna prawnego uczestnika…………………………….

