
REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU
RECYTATORSKIEGO

Temat przewodni konkursu brzmi: „Kochany Święty Mikołaju”

Organizator:

Organizatorem konkursu jest Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych

w Micigoździe

Miejsce i termin:

ZOPI w Micigoździe

8 grudnia 2022 roku o godz. 10.00

Cele konkursu:

• rozbudzenie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego

słowa,

• kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,

• odkrywanie i rozwijanie uzdolnień polonistycznych,

• promowanie talentów recytatorskich,

• wzbogacenie biernego i czynnego słownictwa,

• popularyzacja literatury pięknej.

Kategorie wiekowe:

● klasy 0

● klasy I – III

Warunki uczestnictwa:

 każdy uczestnik prezentuje po jednym wybranym wierszu o tematyce

konkursowej tj., wiersz o Świętym Mikołaju, którego czas prezentacji nie może

przekraczać 5 minut (komisja zastrzega sobie możliwość przerwania dłuższego

występu);

 możliwa jest recytacja wiersza z podkładem muzycznym, charakteryzacją lub

rekwizytem;



 zgłoszenia uczestników należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do

07.12.2022 r. poprzez złożenie Karty Zgłoszenia do koordynatorów konkursu.

 zgłoszenie kandydata do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na

wykorzystanie wizerunku i przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

 uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich

występów, w tym swojego wizerunku oraz na publikację wszelkich utrwalonych

w ten sposób materiałów w określony przez Organizatora sposób,w szczególności

do ich publikacji w Internecie, w tym na stronach ZOPI i Fb.

Kryteria oceny:

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

 dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

 wyrazista i poprawna recytacja,

 interpretacja tekstu,

 ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).

ETAPY KONKURSU

Etap pierwszy:

Udział w tym etapie biorą wszyscy uczniowie z poszczególnych grup wiekowych,

którzy wybierają dowolne wiersze o tematyce zgodnej z tematem przewodnim

konkursu i prezentują go w trakcie eliminacji klasowych. Te odbywają się do 7

grudnia.

Z każdej klasy może być wybranych maksymalnie 4 uczniów, którzy wezmą udział

w finale.

Etap drugi:

Uczniowie wybrani w klasach biorą udział w finale, prezentując ten sam wiersz,

którym wygrali eliminacje klasowe. Finał odbywa się 8 grudnia na scenie szkolnej.

W trakcie finału występy uczniów ocenia Jury wybrane z pracowników szkoły.

Jurorzy oceniają:

 dykcję, tempo, głośność, intonację, wymowę (1-10 pkt.),

 pomysłowość i scenografię (0-2 pkt.),

 wrażenie artystyczne, sposób interpretacji tekstu, emocje, ekspresję, grę

aktorską, gestykulację, kontakt z publicznością (1-10 pkt.).



Każdy uczestnik finału otrzymuje tytuł Finalisty Konkursu Recytatorskiego oraz

nagrodę książkową. Laureaci otrzymują dodatkowe nagrody.

Koordynatorzy Konkursu: Bębacz Karolina

Wijas Agnieszka


