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 I. CELE KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

 
 

 Rozwijanie zainteresowań poezją dziecięcą u dzieci w klasach młodszych. 

 

 Uwrażliwianie na piękno języka ojczystego. 

 

 Zmobilizowanie uczniów do wytężonej pracy nad rozwijaniem i 

doskonaleniem umiejętności recytatorskich w młodszym wieku szkolnym. 

 

 Poznanie wspaniałych wierszy polskich poetów.  

 

 Wyłonienie najlepszych uczniów w zakresie recytacji. 

 

 Kształtowanie wrażliwości estetycznej. 

 



 

 

 

   II. ORGANIZACJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

 
1. Konkurs organizowany jest w jednej grupie wiekowej- uczniów klas III SP. 
2. Czas trwania konkursu: od 10 stycznia 2015 r. do 26 marca 2015 r. 

3. W konkursie oceniane będą wiersze prezentujące zawody.  

4. Uczestnik konkursu przygotowuje recytację jednego utworu (do 5 min.) 

5. Zgłoszenia uczestników II etapu prosimy przesyłać do 10 marca 2015 r. na 

adres: 

Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego 

09 – 110 Sochocin  

ul. Szkolna 17 

lub faksem  23– 66 – 18 – 278 z dopiskiem:  XIII edycja Międzyszkolnego 

Konkursu Recytatorskiego „POECI – DZIECIOM” 

6. Honorowy patronat nad konkursem pełni Wójt Gminy Sochocin. 

7. Sponsorem nagród jest Rada Rodziców PZSiPS w Sochocinie, Urząd Gminy w 

Sochocinie oraz Bank Spółdzielczy w Załuskach – Oddział w Sochocinie. 

  

 III. PRZEBIEG KONKURSU 

 
1. Konkurs przebiega w dwóch etapach:  

- klasowym 

- międzyszkolnym 

2. Etap klasowy przeprowadza nauczyciel, który uczy w danej klasie. Nauczyciel 

przyjmuje zgłoszenia chętnych uczniów do udziału w konkursie. 

3. Do II etapu międzyszkolnego przechodzi maksymalnie 3 uczniów – finalistów  

wyłonionych w I etapie klasowym. 

4. Etap międzyszkolny konkursu odbędzie się 26 marca 2015 r. o godz. 9:00 w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie.  

5. Finaliści zaprezentują recytację wybranego wiersza z wykorzystaniem strojów i 

rekwizytów. 

6. W skład komisji etapu międzyszkolnego wchodzą osoby wskazane przez 

organizatorów konkursu. 

7. Wszyscy uczestnicy etapu międzyszkolnego otrzymują dyplomy a zwycięzcy 

nagrody. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 



 

 

 

Pieczątka szkoły  
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

UCZESTNIKA FINAŁU XIII 

EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO „ POECI – DZIECIOM” 

SOCHOCIN 2015 
 

 

 
 

 

Szkoła Podstawowa w …………………………………………………… 
 

Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………. 

 
Tytuł utworu ……………………………………………………………... 

 

Autor wiersza …………………………………………………………….. 
 

Nazwisko opiekuna ……………………………………………………… 

 
 

 

 
 

Podpis uczestnika 
 

………………………………………………………. 
 


