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Przedszkolaki wierszyki przygotują 

i przed publicznością wspaniale je 

zaprezentują 

Przedszkole Publiczne Parafii Chrystusa Króla im. św. Jana Pawła 
II w Krakowie ogłasza 

Konkurs Recytatorski! 

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci z naszego Przedszkola!!! 
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Regulamin konkursu recytatorskiego : 

Cele konkursu : 

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

 kształtowanie wrażliwości na piękno języka i rozwijanie 
zdolności recytatorskich, 

 wspieranie działań twórczych dzieci  w różnych formach 
aktywności,  

 dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych  
i emocjonalnych wypływających z piękna  utworów literackich,  

 przyjemnie spędzony czas wolny rodziców z dzieckiem,  
 wzmacnianie więzi uczuciowej między członkami rodziny, 
 zachęcanie do występów na scenie, 
 prezentacja umiejętności dzieci, 
 uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 

 
Warunki uczestnictwa : 

 W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie przedszkolaki  
z naszego przedszkola.  

 Konkurs przewidziany jest dla dwóch grup wiekowych:  
grupa młodsza: „Pszczółki” i grupa starsza: „Motylki”. 

 W każdej grupie wiekowej może zgłosić się maksymalnie 10 
uczestników. 

 Dzieci do udziału w konkursie przygotowują rodzice. 
 Uczestnicy prezentują utwory indywidualnie. 
 Warunkiem uczestnictwa dziecka w konkursie jest zapisanie go 

(przez rodzica) na adres mailowy nauczycieljp2@gmail.com.  
 W mailu zgłoszeniowym należy podać autora, tytuł oraz tekst 

prezentowanego utworu. 
 Zapisy do dnia 15 marca (na podany adres mailowy) 
 Konkurs odbędzie się 22 marca o godzinie 10:00. 
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Jury : 

 Komisję konkursową powołuje organizator. 
 Decyzja komisji jest niepodważalna. 

Kryteria oceny : 

 recytację ocenia komisja  w dwóch grupach wiekowych: 
(grupa młodsza i grupa starsza) 

 na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy : 

 ogólny wyraz artystyczny (ruch, rekwizyt, strój), 
 interpretacja tekstu poetyckiego, 
 dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie (odpowiednio 

dobrane do możliwości wiekowych dzieci oraz rozwoju ich 
mowy), 

 kultura mowy (wyrazistość artykulacyjna, słyszalność).  
 kontakt ze słuchaczem. 

Nagrody : 

 przewidziane są  3 nagrody główne (I, II, III miejsce) w obu 
kategoriach wiekowych, 

 wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie, 
 wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie przedszkola.  

 

Organizator:  

Przedszkole Publiczne Parafii Chrystusa Króla im. św. Jana Pawła II  
w Krakowie 

 


