
VI  POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKO-KRASOMÓWCZY 

REGULAMIN  

VI  MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO POWIATOWEGO 

KONKURSU RECYTATORSKO – KRASOMÓWCZEGO 

„…aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa” 

pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Lipnica Murowana Tomasza Gromala 

  

TERMIN KONKURSU: 15 marzec 2017r. 

MIEJSCE:  

Przedszkole Samorządowe im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej 

ORGANIZATORZY KONKURSU: 

- Doradca metodyczny mgr Alicja Świątek 

- Przedszkole Samorządowe im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej 

- Miejskie Przedszkole Nr 5 w Bochni 

- Miejskie Przedszkole Nr 2 w Bochni 

 UCZESTNICY:  

recytatorzy indywidualni (dzieci przedszkolne pięcioletnie i sześcioletnie) 

 CELE KONKURSU: 

-   Rozbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą o tematyce patriotycznej 

-   Kształtowanie u dzieci wrażliwości na piękno ojczystego języka 

- Promowanie utalentowanych dzieci oraz rozwijanie współpracy przedszkola ze 

  środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji 

TEMAT PRZEWODNI KONKURSU: 

„Kto Ty jesteś? Polak Mały” 

 



WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Prezentacja przez każdego z uczestników jednego utworu (wybranego fragmentu) 

literatury dziecięcej w prozie lub w poezji. 

2. Czas prezentacji – maksymalnie 4 minuty. 

3. Zgłoszenie przez przedszkole 2 uczestników (pięciolatek i sześciolatek) i przesłanie 

karty zgłoszenia do 28.02.2017r. na adres: 

Miejskie Przedszkole Nr 5  

ul. Kolejowa 

32-700 Bochnia 

bądź pocztą elektroniczną na adres: przedszkole5.bochnia@gmail.com 

4. Dopuszcza się prezentacje utworów wzbogacone o muzykę, gest i ruch pod 

warunkiem, że służą one twórczej interpretacji tekstu. 

5. Oceny prezentacji dokona niezależne jury według następujących kryteriów: 

- interpretacja tekstów 

- kultura słowa 

- płynność oraz poprawność wyrażania się 

- ogólny wyraz artystyczny. 

6. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody. 

 

FINAŁ KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM 

IM. ŚW. URSZULI  LEDÓCHOWSKIEJ  W  LIPNICY MUROWANEJ 

15 marca 2017 r.  

 

Wszystkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do p. Renaty Kurek pod 

numerem tel. 506393053 lub e-mail: przedszkolelipnica@onet.eu  

 

mailto:przedszkole5.bochnia@gmail.com
mailto:przedszkolelipnica@onet.eu


KARTA ZGŁOSZENIA 

 KONKURS RECYTATORSKO – KRASOMÓWCZY  

„…aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa” 

  

  

  

Imię i nazwisko dziecka 

  

  

  

Wiek dziecka 

  

  

  

Adres i telefon przedszkola 

  

  

  

Tytuł utworu 

  

  

 

Czas trwania prezentacji 

 

 

  

Imię i nazwisko nauczyciela 

  

  

  

                                                                

 

 

 

 


