
 

 

Regulamin Konkursu recytatorskiego organizowanego w Szkole Podstawowej Uni-

Terra pt. „Poezja dziecięca i młodzieżowa” 

 

Cele konkursu: 

-zapoznanie i zainteresowanie dzieci poezją dziecięcą i młodzieżową, 

-rozwijanie zdolności recytatorskich, 

-prezentacja i promowanie talentu uczniów, 

-kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym, 

-motywowanie do występów publicznych, 

-uczenie dzieci „zdrowej“ rywalizacji, 

-wspieranie działań twórczych. 

  

Zasady uczestnictwa: 

-konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0–VII zarówno komunikujących się 

werbalnie, jak i tych, którzy są użytkownikami komunikatorów wspomagających 

komunikację 

-konkurs przebiegał będzie w dwóch etapach 

I etap wewnątrzklasowy 

 -konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego wiersza z kanonu poezji dziecięcej 

i młodzieżowej 

-prezentację warto wzbogacić odpowiednim strojem i/lub rekwizytami, 

-chęć udziału w konkursie należy zgłosić osobiście u wychowawcy do dnia 

05.11.2021. (Rodzice mogą wysłać maila zgłoszeniowego wraz informacjami o tytule 

i autorze wiersza).  

-Podczas pierwszego etapu komisja nauczycielska wybiera jednego uczestnika, który 

zaprezentował się najlepiej i ten uczestnik przejdzie do etapu ogólnoszkolnego. W 

skład komisji w każdej klasie wchodzą: wszyscy nauczyciele z klasy oraz zapraszony 

do komisji terapeuta. 

TERMIN: I etap konkursu odbędzie się w dniu 23.11.2021 

 

Nagrody:  

Każdy uczestnik konkursu w etapie wewnątrzklasowym  otrzymuje dyplom za 

uczestnictwo w konkursie i nagrodę rzeczową.  



Laureat konkursu wewnątrzszkolnego otrzymuje: dyplom za uczestnictwo w 

konkursie i nagrodę rzeczową wybraną przez siebie z puli nagród. Laureat konkursu 

przechodzi do 2 etapu wewnątrzszkolnego.  

 

II etap wewnątrzszkolny 

-wybrany z każdej klasy laureat konkursu w II etapie będzie recytował ten sam wiersz, 

co w I etapie.  

- Prezentacja wiersza odbywać się będzie poprzez wystąpienie przed kamerą. 

Nauczyciel wychowawca nagra film prezentujący twórczość dziecka. Nakręcone filmy 

zostaną przesłane przez nauczycieli do komisji ogólnoszkolnej, w której skład 

wejdzie: pani Klaudia Saager, pani Klaudia Żudro-psycholog, pani Justyna Woźniak- 

polonistka i pani Monika Cicha- logopeda.  

- Nakręcone filmy z prezentacjami należy wysłać do dnia 30.11.2021 na adres 

mailowy: konkursrecytatorski2021@spuniterra.pl  

-TERMIN: oficjalne rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 3.12.2021. Filmowa 

prezentacja finalisty zostanie umieszczona na profilu Szkoły.  

Nagrody:  

Finalista za zajęcie I miejsca w etapie ogólnoszkolnym otrzymuje wybraną nagrodę 

rzeczową wybraną z puli nagród finałowych oraz statuetkę  

Finalista za zajęcie II miejsca w etapie ogólnoszkolnym otrzymuje nagrodę rzeczową 

z puli nagród  

 

Finalista za zajęcie III miejsca w etapie ogólnoszkolnym otrzymuje nagrodę rzeczową 

z puli nagród  

 

 

Kryteria oceny uczestnika werbalnego: 

 

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów: 

-pamięciowe opanowanie wybranego tekstu, 

-interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja), 

-kultura słowa, 

-ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyty). 

 

Kryteria oceny użytkownika AAC:  

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów: 

-pamięciowe opanowanie wybranego tekstu i przełożenie go na komunikat z 

wykorzystaniem narzędzia AAC 

ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyty). 

 

 

 

UWAGA! 

Klasa, w której będzie najwięcej uczestników konkursu otrzymuje bon wartości 

250 zł na zakup wybranych gier planszowych lub zabawek do klasy. Ze względu 

na różną liczebność klas, przeliczany będzie udział procentowy uczestników.  
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Nauczyciel, który zmontuje najlepszy film swojego klasowego laureata otrzymuje 

bon na sfinansowanie wybranego przez siebie szkolenia podnoszącego 

kwalifikacje. Bon o wartości 500 zł wykorzystać można do końca roku 

kalendarzowego 2021.  

 

Wyboru najlepszego montażysty dokona komisja w składzie: Michał Wojtczuk, Rafał 

Wawrzyniak, Damian Widera.  

 

Zachęcamy do udziału!  

 

 

 

 

 

 

PULA NAGRÓD DLA LAUREATÓW KONKURSÓW 

WEWNĄTRZKLASOWYCH 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PULA NAGRÓD FINAŁOWYCH 

 

 

 

  


