
Cyfrowy Konkurs Recytatorski 

„Ptasia poezja” 

V EDYCJA 
 

Nazwa konkursu: „Ptasia poezja” 

 

Organizatorem konkursu jest Gminne Przedszkole im. Juliana Tuwima w Straszynie. 

 

Cele konkursu: 

• Szerzenie kultury i piękna polskiego języka; 

• Poszerzanie wiedzy przyrodniczej oraz z zakresu ornitologii;  

• Popularyzowanie poezji dziecięcej; 

• Rozwijanie umiejętności aktorskich oraz zainteresowania sztuką recytacji; 

• Przygotowanie dzieci do występów publicznych; 

• Prezentacja szeroko rozumianych umiejętności i zdolności dzieci; 

• Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze; 

• Wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności. 

 

Zasady uczestnictwa: 

• Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 i 6 lat; 

• Każda placówka typuje po jednym reprezentancie z odpowiedniej grupy wiekowej  (tj. 

jeśli w danej placówce jest jedna grupa 5-latków i jedna grupa 6-latków zapraszamy do 

udziału po jednej osobie z danego oddziału czyli 2 osoby; jeżeli istnieją np. 3 grupy 5-

latków i 3 grupy 6-latków udział w konkursie może wziąć łącznie 6 przedszkolaków); 

• Z uwagi na obecną sytuacje epidemiologiczną konkurs będzie miał charakter cyfrowy - 

warunkiem udziału jest zarejestrowanie prezentacji wybranego utworu poprzez nagranie 

wideo i przesłanie go drogą elektroniczną wraz uzupełnionymi zgodami; 

• Nagranie wideo powinno zostać zarejestrowane na terenie placówki oświatowej, do której 

uczęszcza dziecko; 

• Zgłoszenie placówki oraz listy uczestników dokonuje nauczyciel za zgodą 

rodziców/opiekunów dzieci (oraz po przesłaniu uzupełnionych oświadczeń); 

• Nagrania prezentacji wybranego utworu przesyłają nauczyciele wraz z uzupełnionymi 

przez rodziców/opiekunów zgodami; 



• W sytuacji zawieszenia zajęć w placówce dopuszczalne jest zarejestrowanie występu 

dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego w warunkach domowych oraz przesłanie drogą 

elektroniczną na adres mailowy konkursu (w treści maila prosimy o opis sytuacji); 

• Zgłoszenia i nagrania do konkursu należy kierować drogą elektroniczną na dedykowany 

na potrzeby konkursu adres mailowy: gps.konkursy@wp.pl 

Termin nadsyłania nagrań i zgłoszeń: 26.11.2020 r. 

 

Przebieg konkursu: 

• Nadsyłanie nagrań oraz wypełnionej karty zgłoszenia i oświadczeń rodzica/opiekuna 

prawnego (skan/zdjęcia)  

- Wzór podpisania nagrania i oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego: 

Np. J. Kowalski (lat 5) – Gminne Przedszkole im. J. Tuwima w Straszynie 

- Wzór podpisania formularza zgłoszeniowego: 

Np. Formularz zgłoszeniowy – Gminne Przedszkole im. J. Tuwima w Straszynie 

• Termin nadsyłania filmów i zgłoszeń: 26.11.2020 r. 

• Odsłuchanie nagrań przez Jury Konkursowe 27-30.11.2020 r.; 

• Ogłoszenie laureatów wybranych przez Jury Konkursowe w dniu 1.12.2020 r. oraz 

publikacja wyników na stronie internetowej oraz profilu społecznościowym Organizatora  

z ewentualnym załączeniem wytypowanych nagrań. 

 

Repertuar: 

• Przygotowanie przez uczestników interpretacji jednego wybranego utworu dotyczącego 

tematyki konkursu, czyli „Ptasiej poezji”; 

• Nagranie filmiku z prezentacji wybranego wiersza (np. kamera w telefonie, w aparacie, 

kamera cyfrowa, kamera internetowa) i nadesłanie drogą elektroniczną. 

 

Kryteria oceny: 

• dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie; 

• interpretacja tekstu; 

• kultura słowa; 

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

 

Nagrody: 



• Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy; 

• Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną dostarczone dyplomy za udział, a 

nauczycielom – podziękowania. 

 

Jury: 

• Nagrania oceniać będzie powołane Jury Konkursowe w składające się z pracowników 

Gminnego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Straszynie oraz Specjalnego Jurora. 

 

Warunki końcowe: 

• Integralną częścią niniejszego regulaminu jest karta zgłoszenia oraz oświadczenia. 

 

 

W imieniu Organizatora, 

 

Nauczyciele: Monika Dawidowska, Agata Iwaniak, Ewa Mikrut, Maria Sęk-Galińska, 

Michalina Sikora-Stelmach, Natalia Zielińska. 

  

 


