
 

IV   Wiosenny  KONKURS  recytatorski 
 

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły na czwarty już 

Wiosenny Konkurs Recytatorski, który odbędzie się 

12.04.2018r.  W tym roku konkurs podzielony jest na dwa 

bloki językowe; angielski i niemiecki, a uczniowie mogą się 

zaprezentować w  utworze o tematyce – dowolnej. 

Ocenie jury podlega nie tylko wykonanie utworu,  ale ogólny 

wyraz artystyczny, dlatego zachęcamy do przygotowania 

odpowiednich strojów lub/oraz rekwizytów. 

Przypominamy,  że na uczestników czekają atrakcyjne 

nagrody oraz dodatkowa ocena z przedmiotu.  

 

Więcej szczegółów w regulaminie konkursu. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w 

konkursie! 

 

 

 



Regulamin Wiosennego Konkursu Recytatorskiego 

12. 04. 2018 – Szkoła Promyk-jak dom 

 

 Organizator konkursu:  
 

Dorota Murska, Renata Ćwik, Kinga Grzywacz, Magdalena Dul przy współpracy z pozostałymi nauczycielami szkoły Promyk.  

  

I. Cele konkursu:  
 

1. Pogłębianie wiedzy o literaturze  anglojęzycznej oraz niemieckojęzycznej . 

2. Doskonalenie umiejętności recytatorskich.  

3. Zainteresowanie uczniów poezją również obcojęzyczną.  

4. Zachęcenie uczniów do prezentacji swoich umiejętności recytatorskich przed publicznością.  

5. Promocja i pomoc dzieciom utalentowanym językowo i artystycznie.  

 

II. Regulamin konkursu:  
 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej klas 1-4.  

2. Konkurs odbędzie się w 12.04.  2018 r.  

3. Konkurs odbędzie się z podziałem na dwa bloki językowe. Blok pierwszy – utwory w języku  angielskim. Blok drugi - utwory w języku niemieckim.  

4.  Motywem przewodnim tegorocznego konkursu – tematyka dowolna.  

5. Wychowawcy klas, nauczyciele języka angielskiego oraz niemieckiego  ogłaszają w klasach informacje o konkursie. Chętni do udziału w konkursie mogą 

zgłaszać się do nauczycieli językowców  do 28.03.2017. Regulamin konkursu będzie zamieszczony na stronie internetowej http://www.szkolapromyk.szczecin.pl/ 

oraz na tablicy ogłoszeń w naszej szkole.  

6. Każdy uczeń może wziąć udział tylko w jednym bloku językowym. 

7. W każdym bloku językowym zaprezentować się może do 15 uczestników. 

8. Do 04. 04. 2018r. uczniowie zgłaszają nauczycielowi języka angielskiego chęć uczestnictwa w konkursie oraz podają tytuł wybranego przez siebie wiersza.    

9. Podczas prezentacji dozwolone jest wykorzystanie środków artystycznych takich jak: mimika, gesty, ruch, strój czy inne rekwizyty.  

10. Prezentowany wiersz powinien być dostosowany do wieku uczestnika konkursu.  

11. Wybrany utwór nie może być dłuższy niż 10 wersów.  



12. O ocenie decyduje jury w którym  jury zasiadają Dyrektor Szkoły Promyk jak dom, oraz trzech ekspertów językowych, native speakerów danego języka. Oceny 

dokonują obiektywnie wg pt III Kryteria oceny.  

 

III. Kryteria oceny:  
 

Przy ocenie pod uwagę brane są następujące aspekty:  

- dobór repertuaru, stopień trudności (0-5 punktów)  

- stopień opanowania tekstu ( 0-5 punktów)  

- interpretacja, wrażenia artystyczne (0-5 punktów)  

- wymowa (0-5 punktów)  

 

IV. Nagrody:  
 

Wszyscy uczestnicy  konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  

Dodatkowo, jury wyróżni około 4 laureatów, w każdym bloku językowym  których wykonanie uzyska najwyższe noty.  

Wyniki konkursu będą wywieszane na tablicy ogłoszeń oraz stronie http://www.szkolapromyk.szczecin.pl/ oraz profilu społecznościowym naszej szkoły.   

W przypadku bardzo wyrównanego poziomu możliwa jest dogrywka, a jej zasady ustalane są indywidualnie z uczestnikami.  

Udział w konkursie traktowany jest jako praca dodatkowa i wpłynie na ocenę końcową z języka. 

 

 

 


