100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości
i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

IV Gminny Konkurs Recytatorski dla klas I-III

A ja jestem Polak mały

20 listopada 2018r. ( wtorek) godz. 10.00
Organizatorzy: M.Dzierla, M. Pacholska
Zespół Szkół w Klęce oraz Biblioteka
Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Regulamin Konkursu Recytatorskiego
I. Nazwa konkursu
IV Gminny Konkurs Recytatorski dla klas I-III

A ja jestem Polak mały
Organizator –Zespół Szkół w Klęce – biblioteka szkolna, Publiczna Biblioteka
w Nowym Mieście nad Wartą
Mariola Dzierla- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Cele konkursu:






pielęgnowanie postaw patriotycznych,
upowszechnianie kultury języka wśród dzieci,
rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną,
popularyzowanie poezji opiewającej piękno naszej ojczyzny,
rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci, promocja talentów.

II. Czas i miejsce
20 listopada 2018r. ( wtorek) godz. 10.00 Zespół Szkół w Klęce ( sala numer 1)

III. Udział w konkursie:
 uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych kl.I-III
Gminy Nowe Miasto nad Wartą,
 jury oceniać będzie uczniów w kategorii:
- kl.I
- kl.II
- kl.III
 szkołę może reprezentować 6 przedstawicieli ( po dwóch uczniów z każdej
kategorii),

IV. Kryteria oceny:
 wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów,
 jury oceniać będzie:
- dobór repertuaru
- kulturę słowa,
- interpretację utworu,
- ogólny wyraz artystyczny.

Uczeń przygotowuje jeden wiersz o tematyce patriotycznej ( mile widziane teksty
poetów współczesnych, regionalnych).

V. Sprawy organizacyjne
Zgłoszenia należy wysłać lub dostarczyć do 15 listopada 2018r.
pocztą na adres:
Zespół Szkół w Klęce
Kleka 9
63 – 040 Nowe Miasto nad Wartą
lub e – mailem na adres spkleka@go2.pl
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom, laureaci nagrody rzeczowe.

Rozwijajmy talenty artystyczne dzieci.
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy

KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs Recytatorski A ja jestem Polak mały

Imię i nazwisko ucznia:
1.………………………………………….klasa…………

Autor i tytuł utworu:
………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko opiekuna:
…………………………………………………………………….
Imię i nazwisko ucznia:
2.………………………………………….klasa…………………………….

Autor i tytuł utworu:
………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko opiekuna:
……………………………………………………………………

Data, podpis dyrektora, pieczątka
placówki zgłaszającej

