
 
REGULAMIN 

IV GMINNEGO  KONKURSU RECYTATORSKIEGO WIERSZY JULIANA 
TUWIMA I JANA BRZECHWY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

 
1. Organizatorzy: 

Organizatorem konkursu jest Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Mojuszu pod Patronatem 
Pana Tadeusza Kobieli – Wójta Gminy Sierakowice. 

 
2. Cele konkursu: 
- Popularyzowanie twórczości Juliana Tuwima i Jana Brzechwy; 

- Zachęcanie do wspólnego czytania z dziećmi literatury polskiej w tym poezji dla dzieci; 
- Rozwijanie zdolności recytatorskich; 

- Zainteresowanie dzieci poezją; 
- Umożliwienie zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich na większym forum. 
 

3. Zasady uczestnictwa: 
- Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych na 

terenie Gminy Sierakowice; 
- Nauczyciel w porozumieniu z rodzicem przygotowują dziecko do pamięciowego opanowania jednego            
wiersza Jana Tuwima lub Juliana Brzechwy; 

- konkurs będzie miał formę prezentacji wybranych utworów poetyckich Juliana Tuwima  
lub Jana Brzechwy, 
- W konkursie udział brać mogą dzieci przygotowane i zgłoszone przez wychowawców w terminie  

 do 11.05.2022 (środa) 

4. Etapy konkursu: 

I etap przedszkolny: wytypowanie maksymalnie po dwóch laureatów w każdej kategorii wiekowej; 
- grupa 3 - 4 latków; 

- grupa 5 - 6 latków; 
II etap gminny:  laureaci I etapu biorą udział w IV Gminnym Konkursie Recytatorskim Wierszy Juliana 

Tuwima i Jana Brzechwy. 
W tym etapie powołana komisja wysłucha recytacji wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima  
i wyłoni laureatów.    

 
4. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu 

Konkurs recytatorski zostanie przeprowadzony dnia 20.05.2022 r. (piątek) w sali Ochotniczej Straży 
Pożarnej przy Szkole Podstawowej w Mojuszu o godz.10.00. 
 

5. Kryteria oceny: 
Komisja oceni występy dzieci wg następujących kryteriów: 

- dobór wiersza i pamięciowe opanowanie 
- interpretacja utworu, 
- kultura i wyrazistość słowa, 

- oryginalność prezentacji i ogólny wyraz artystyczny. 
 

UCHARAKTERYZOWANIE UCZESTNIKÓW ORAZ POSIADANIE REKWIZYTÓW NIE 

PODLEGA OCENIE. OCENIANA JEST WYŁĄCZNIE RECYTACJA.  
 

 6. Nagrody dla laureatów: 
Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, przewiduje się również przyznanie 

wyróżnień w każdej kategorii. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy, drobne 
upominki oraz podziękowanie za uczestnictwo. 
 

Zapraszamy wszystkie dzieci do uczestnictwa w konkursie ☺ 


