\REGULAMIN I SZKOLNEGO
KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„Strofy miłości”

Organizator: Biblioteka szkolna przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
Cele konkursu:
1.Upowszechnienie twórczości polskich poetów.
2.Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.
3.Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.
Temat konkursu:
1.Uczestnicy przygotowują jeden utwór poetycki z literatury polskiej O TEMATYCE MIŁOSNEJ
(szeroko rozumianej, np.: miłość do kobiety, mężczyzny, matki, dziecka, ojczyzny itp.).
Zasady uczestnictwa:
1.Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
2.Jury oceniać będzie recytatorów w trzech grupach wiekowych:




klasy I-III
klasy IV-V
klasy VI-VII

3.Reprezentanci klas zostaną wyłonieni na drodze eliminacji klasowych, które przeprowadza nauczyciel
języka polskiego.
4.Każdą klasę powinno reprezentować minimum dwóch uczestników (maksymalnie czterech).
5.Każdy uczestnik prezentuje jeden wiersz. Można korzystać również z rekwizytów i podkładu
muzycznego.
6.Jury oceniając prezentacje uczestników będzie uwzględniać:

Kryterium
Dobór repertuaru

Dykcja

Interpretacja

Punktowane elementy
1.Dopasowanie tekstu do wieku i płci recytatora.
2.Oryginalność wyboru (tekst mało znany).
3.Tekst umożliwiający uczniowi zaprezentowanie wszystkich
jego walorów głosowych.
1.Staranna wymowa, zgodna z zasadami kultury słowa (np.
nie! dźwi, wreście), niezacieranie końcowych cząstek
wyrazów.
2.Prawidłowa artykulacja głosek (bez seplenienia).
3.Właściwe akcentowanie wyrazów (zwłaszcza osobowych
form czasowników).
4.Panowanie nad oddechem, swobodne posługiwanie się nim.
1.Modulowanie głosem.

Punktacja
0-3 pkt.

0-4 pkt.

0-8 pkt.

2.Właściwe akcentowanie ważnych treści utworu (intonacja
frazy i zdania).
3.Respektowanie znaków interpunkcyjnych.
4.Stosowanie pauzy zgodnie z intencja autora lub przyjętą
interpretacją.
5.Właściwe tempo wygłaszania tekstu.
6.Bezbłędne opanowanie pamięciowe.
7.Oryginalność występu recytatora (odczucia i wrażenia
słuchaczy).
8.Skupienie się na słowie, nie na nadmiernym ruchu
scenicznym.
Łącznie: 15 pkt
6.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do dnia 31.01.2018r. karty zgłoszenia
(załącznik nr 1) do biblioteki szkolnej.
7.Konkurs odbędzie się 6 lutego 2018 r. o godzinie 9.30.
8.Jury przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia.
10.Sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z jury.
11.Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika.

Organizator serdecznie zaprasza do udziału w konkursie.
Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej szkoły: http://spbrynica.edu.pl/ w
zakładce „konkursy”.

Kontakt w sprawach dotyczących konkursu:
Magdalena Kędziora

Załącznik nr 1

I SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
„Strofy miłości”
KARTA ZGŁOSZEŃ
1.Nazwa szkoły i adres szkoły
……………………………………………………………………………….
2.Imię i nazwisko, klasa uczestnika konkursu wraz z autorem i tytułem
prezentowanego utworu
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
3.Imię i nazwisko opiekuna
…………………………………………………………………………………
4. Zapotrzebowanie techniczne (np.: odtwarzacz CD)
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

I SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
„Strofy miłości”
Czy to nie jest wielka rzecz –
znaczyć dla kogoś wszystko?
Bruno Schulz

Biblioteka szkolna serdecznie zaprasza do udziału w
szkolnym konkursie recytatorskim
pt.: „Strofy miłości”.
Konkurs odbędzie się 6 lutego 2018 r. o godz. 9.30.
Do udziału w zmaganiach mogą zgłaszać się uczniowie z klas
I-III oraz IV-VII, którzy zaprezentują jeden z wybranych
wierszy miłosnych.

Zgłoszenia należy dostarczyć do biblioteki szkolnej
do 31.01.2018 r.

Zapraszamy do udziału!

