KONKURS RECYTATORSKI
„ W świątecznym nastroju”

Termin: 11 grudnia /wtorek /2018 roku godz. 9:00
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 52 w Gdyni, ul. Okrzei 6
tel./faks 58 663-79-88, kom. 506 162 074
e-mail: sekretariat@sp52gdynia.eu
Zgłoszenia uczestników do 6 grudnia /czwartek/ 2018 roku godz.12:00
prosimy wysłać na adres e-mail szkoły, faksem lub dostarczyć osobiście do
sekretariatu szkoły
Cele konkursu:











integracja dzieci z różnych przedszkoli i szkół;
współpraca między placówkami oświatowymi;
wzbogacanie wiedzy dzieci o tradycje i zwyczaje Bożego Narodzenia;
przybliżenie młodemu odbiorcy poezji bożonarodzeniowej i ich autorów;
uwrażliwienie uczniów na piękno słowa poetyckiego;
rozwijanie talentów recytatorskich, wykorzystanie poezji jako uniwersalnego
środka porozumiewania;
popularyzowanie utworów o tematyce zimowej, bożonarodzeniowej
i noworocznej;
doskonalenie umiejętności recytatorskich wśród dzieci;
umożliwienie dziecku występu przed publicznością i prezentacji własnych
umiejętności;
uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
➢ Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5, 6 – letnich uczęszczających do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych.

➢ Uczestnik przygotowuje na pamięć jeden wybrany przez siebie wiersz o
tematyce zimowej, bożonarodzeniowej bądź noworocznej;
➢ Każde przedszkole lub szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie
3 dzieci.
Komisja oceniająca wybrana przez organizatorów konkursu, będzie brała pod
uwagę:
•
•
•
•
•

dobór repertuaru związanego z tematyką konkursu;
pamięciowe opanowanie tekstu;
kulturę słowa (dykcję i intonację);
interpretację utworu;
ogólny wyraz artystyczny.

Uczestnicy konkursu otrzymają po występie dyplom za udział i drobny upominek.
Laureaci miejsc I, II, III oraz wyróżnień otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
Ogłoszenie wyników: 12 grudnia 2018 roku. Wyniki zostaną zamieszczone na
stronie internetowej organizatora konkursu oraz zostaną przesłane na adresy emailowe przedszkoli, szkół – uczestników konkursu.
Wręczenie nagród odbędzie się w czasie przedstawienia świątecznego we wtorek
18 grudnia 2018 roku o godz.17:00 w Szkole Podstawowej nr 52 w Gdyni,
ul. Okrzei 6. W przypadku braku możliwości odebrania dyplomu i nagrody przez
uczestnika konkursu, organizator dostarczy dyplomy i nagrody bezpośrednio do
placówek, do których uczęszczają laureaci w dniach: 19, 20, 21 grudnia 2018 roku
i 2 - 4 stycznia 2019 roku.

Zachęcam do udziału w konkursie: Wioletta Głowacka

KARTA ZGŁOSZENIA
do konkursu „ W świątecznym nastroju”
PROSZĘ WYPEŁNIĆ LITERAMI DRUKOWANYMI
Lp.

Imię i nazwisko dziecka
/wiek dziecka/

Nazwa przedszkola lub
szkoły /adres, telefon/

Imię i nazwisko nauczyciela
przygotowującego dziecko do
konkursu

1.
2.
3.
ZGODA RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO/ NA PUBLIKACJĘ NA
STRONIE INTERNETOWEJ ORGANIZATORA KONKURSU WIZERUNKU
UCZESTNIKA KONKURSU ORAZ JEGO IMIENIA I NAZWISKA
Imię i nazwisko uczestnika _________________________________________
Podpis rodzica /opiekuna prawnego __________________________________
ZGODA RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO/ NA PUBLIKACJĘ NA
STRONIE INTERNETOWEJ ORGANIZATORA KONKURSU WIZERUNKU
UCZESTNIKA KONKURSU ORAZ JEGO IMIENIA I NAZWISKA
Imię i nazwisko uczestnika _________________________________________
Podpis rodzica /opiekuna prawnego __________________________________
ZGODA RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO/ NA PUBLIKACJĘ NA
STRONIE INTERNETOWEJ ORGANIZATORA KONKURSU WIZERUNKU
UCZESTNIKA KONKURSU ORAZ JEGO IMIENIA I NAZWISKA
Imię i nazwisko uczestnika _________________________________________
Podpis rodzica /opiekuna prawnego __________________________________

