
REGULAMIN  

PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

pt. „BRZECHWA I TUWIM DZIECIOM” 

 

 
CELE KONKURSU: 

- upowszechnianie wśród najmłodszych polskiej mowy ojczystej, dorobku 

kultury żywego słowa, 

- popularyzowanie i pogłębianie wśród najmłodszych znajomości polskiej 

poezji,  

- rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz zainteresowanie  sztuką recytacji,  

- budzenie wiary we własne siły, talent,  

- wdrażanie dzieci do publicznych wystąpień, 

- wzmacnianie więzi rodzinnych podczas wspólnej nauki, 

- integracja grup przedszkolnych  

 

ORGANIZATOR: 
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Strzałkowie. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach udziału w Ogólnopolskim Konkursie 

”Przedszkole Talentów” 

 

TERMIN KONKURSU: 

23.03.2023r. 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 
1. Konkurs skierowany jest do dzieci wszystkich grup przedszkolnych 

Przedszkola „Kubuś Puchatek” w Strzałkowie. 

2. W Przedszkolnym Konkursie Recytatorskim pt. „BRZECHWA I TUWIM 

DZIECIOM” mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym od 2,5 do 6 lat. 

3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 

- dzieci w wieku 2,5 – 4 lata, 

- dzieci w wieku 5 – 6 lat 

4. Każdy uczestnik biorący udział w Konkursie prezentuje jeden dowolnie 

wybrany utwór literacki autorstwa Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do 28 lutego 2023r.  

organizatorom konkursu lub wychowawcy oddziału przedszkolnego karty 

zgłoszenia uczestnika zawierającej imię i nazwisko uczestnika oraz tytułu 

utworu literackiego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

 i wykorzystywanie wizerunku dziecka.    

6. Regulamin Konkursu oraz karta zgłoszenia uczestnika dostępne są  

u wychowawców oddziałów przedszkolnych oraz na stronie internetowej szkoły 

pod adresem www.spstrzalkowo.pl w zakładce Przedszkole.  

http://www.spstrzalkowo.pl/


 

OCENA: 
1. Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową, która oceniać będzie 

 interpretację prezentowanego utworu literackiego,  

 kulturę słowa, 

 dykcję, tempo,  emisję głosu , modulację, intonację, 

 osobowość sceniczną . 

2. Po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wierszy Komisja 

Konkursowa przyzna I, II, III miejsce  w poszczególnych kategoriach 

wiekowych dzieci 2,5 – 4 letnich, oraz 5-6 - letnich.  

3. Werdykt komisji Konkursowej jest ostateczny. 

4.  Każdy uczestnik Konkursu otrzyma dyplom wraz z upominkiem. 

5. Każdy nagrodzony  uczestnik Konkursu otrzyma dyplom oraz nagrodę 

rzeczową.  

6. Wyniki Konkursu  zamieszczone zostaną na stronie internetowej 

www.spstrzalkowo.pl  w zakładce Przedszkole. 

 

USTALENIA KONCOWE: 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć z Konkursu  

 w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Przedszkola. 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka przez 

Organizatora w celach związanych z  Konkursem. 

3. Zgłoszenie do konkursu jest równoczesne z akceptacją warunków zapisanych 

w regulaminie.   

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ustalonym regulaminie  

w zależności od ilości zgłoszonych uczestników w poszczególnych kategoriach 

wiekowych. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, jeśli nie zbierze 

się odpowiednia liczba uczestników ( mniej niż 10). 

 

                                                                             Organizatorzy konkursu: 
                                                                                               Ewa Kujawa  

Katarzyna Królikowska–Sędecka 

                                                                                   Monika Zehner 

                                                                                      Katarzyna Dogoda 

 

 

 

 

http://www.spstrzalkowo.pl/

