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REGULAMIN XI POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

„BARWY JESIENI” 
 

1. Cele konkursu:  

a) Wykorzystanie poezji o tematyce jesiennej w pracy z przedszkolakami i uczniami klas pierwszych, 

b) Pogłębienie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno przyrody, 

c) Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji werbalnej i niewerbalnej, 

d) Popularyzacja umiejętności recytatorskich. 

2. Nazwa organizatora/współorganizatorów: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  

i Doradztwa  Metodycznego w Pabianicach. 

3. Zasięg konkursu: Powiat Pabianicki. 

4. Informacja do kogo jest skierowany: 6 –letnie przedszkolaki oraz uczniowie klas I szkół 

podstawowych 

5. Zasady udziału w konkursie (przebieg, forma, wymogi pracy konkursowej): 

a) do recytacji może przystąpić dwoje 6-latków z jednej placówki przedszkolnej oraz jeden uczeń z 

każdej klasy I szkoły podstawowej, 

b) do konkursu recytatorskiego należy zgłosić uczestnika na zgłoszeniu, 

c) komisja konkursowa będzie oceniała umiejętności recytatorskie. 

6. Terminarz: 6 listopada 2018r. godz. 9.00 

7. Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna dla Dzieci i Młodzieży, Filia Nr 5 w Pabianicach  

ul. Świętego Jana 10. 

8. Termin nadsyłania oświadczeń rodziców oraz nauczycieli (opiekunów): 31.10.2018r.,  

fax 42 215 04 31, e-mail, podn@podn-pabianice.pl lub dostarczyć osobiści do PODNiDM  

w Pabianicach, ul. Kazimierza 8.  

9. Kryteria oceny i wyboru laureatów - jury ocenia poziom recytacji uczestnika w skali  1-10: 

- znajomość tekstu, właściwe tempo mówienia, wyraźna wymowa,  odpowiednie akcentowanie, 

modulowanie głosem, umiejętności aktorskie – interpretacja tekstu, wzruszenie lub zaciekawienie 

słuchaczy, ogólne wrażenie estetyczne; 

- wyłonieni laureaci z największą ilością punktów otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną uroczyście 

wręczone po zakończeniu konkursu w wyznaczonym terminie. 

10. Zakres tematyczny: w zakres tematyki wchodzą wiersze związane z jesienną porą roku, 

zaczerpnięte z poezji dziecięcej dowolnego autora. 

11. Nagrody: Komisja Konkursowa przyzna nagrody, które ufunduje PODNiDM w Pabianicach. 

12. Osoby do kontaktu w sprawie organizacji konkursu: 

       Aldona Biegańska, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej, aldonabieganska@wp.pl   

       Małgorzata Gmosińska, doradca metodyczny wych. przedszkolnego, malgorzatagmosinska@gmail.com  

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

2. Oświadczenie nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu lub powołanego do komisji konkursowej 
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