Regulamin konkursu recytatorskiego „Lokomotywa Tuwima…”
dla przedszkolaków i uczniów kl. I – IV gminy Lubsza
Cele konkursu:
•ukazanie piękna poezji Juliana Tuwima i rozwijanie zainteresowania
twórczością wybitnego poety,
•rozwijanie zdolności i doskonalenie umiejętności recytatorskich,
•rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury
żywego słowa,
•budzenie ducha zdrowej rywalizacji wśród uczniów
•integrowanie dzieci z różnych szkół i placówek.
Organizator konkursu:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mąkoszycach
Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy
Tematyka: Dowolny dobór utworów z całego bogactwa poezji dla dzieci
i młodzieży Juliana Tuwima
Zasady uczestnictwa:
1.Do konkursu mogą przystąpić dzieci z najstarszych grup przedszkolnych oraz
uczniowie klas I – IV.
2. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego
Juliana Tuwima, ocenianego przez powołane jury w trzech grupach wiekowych:
dzieci przedszkolne, uczniowie kl. I - II, uczniowie kl. III - IV.
3. Każda szkoła/przedszkole typuje po jednym dziecku/uczniu z poszczególnych
grup wiekowych, wyłonionych podczas eliminacji przedszkolnych/ szkolnych.
4. Zgłoszenia do konkursu należy kierować do sekretariatu PSP im. Jana Pawła
II w Mąkoszycach do dn.24 maja 2017 r. do godz. 13.00 (załącznik nr 1).
Założenia organizacyjne
1. Termin
Konkurs odbędzie się 25 maja 2017 r. o godz. 9.30 w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Mąkoszycach.
2. Prezentacje uczestników ocenione zostaną przez niezależne jury
powołane przez organizatora.
3. Kryteria oceny
•odpowiedni dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
•interpretacja tekstu (intonacja i modulacja głosu, interpunkcja,
artykulacja, tempo recytacji)
• kultura słowa,
•ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu,
strój ).

4. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie kart zgłoszenia do 24
maja 2017 r. Karty można dostarczać pocztą, faksem i poprzez Internet. 5.
Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i
dokonaniu oceny przez Jury w dniu konkursu.
5. Jury przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia.
6. Sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z jury.
7. Wykonawcy oraz ich opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny lub
instytucji delegującej.
8. Wszelkich informacji udziela odpowiedzialny za organizację konkursu
nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Mąkoszycach – Grażyna
Sowa. Numer telefonu do szkoły 77 4124318
Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia uczniów znajdują się również na
stronie internetowej: www.zsp.makoszyce.pl
Zgłoszenia można przesłać na adres e-mailowy: psp.makoszyce@wp.pl

