
REGULAMIN IVKONKURSU RECYTATORSKIEGO  

„CZAROWANIE SŁOWEM” 

POLSKIEJ KATOLICKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ W STAVANGER 
 

 
1. Cele konkursu:  

• Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury 

żywego słowa,  

• Kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,  

• Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień polonistycznych,  

• Promowanie talentów recytatorskich,  

• Wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa,  

• Popularyzacja literatury pięknej.  

 

2. Warunki uczestnictwa w konkursie:  

Konkurs recytatorski „Czarowanie Słowem” adresowany jest do dzieci w wieku od 5 

lat do 14 lat, zamieszkałych w regionie Rogaland. 

 

3. Aby wziąć udział w konkursie należy:  

• Wybrać jeden z trzech wierszy z danej kategorii wiekowej, 

• Wypełnić formularz zgłoszeniowy do 19.04.2021 r.: 

https://docs.google.com/forms/d/1G2W47LQaaOylOwwb2GFxdfkhuKnVu_qiZu

UZIppB8_8/prefill 

 

4. Zasady i przebieg konkursu:  

• W konkursie wyszczególnione są trzy grupy wiekowe:  

Grupa I (4 i 5 latki oraz klasy 0 ) 

Grupa II (kasy I, II, III) 

Grupa III (klasy IV, V, VI) 

• Uczestnicy każdej grupy wiekowej mają do wyboru recytację jednego z 

poniższych wierszy:  

• Grupa I (4 i 5 latki oraz klasy 0): 

• “Czarna wrona” - Eliza Rozdoba  

• „Pranie”- Maria Konopnicka 

• „Na wyspach Bergamutach”- Jan Brzechwa 

 

• Grupa II (kasy I, II, III): 

• “Spóźniony słowik” – Julian Tuwim 

• „Posłuchajcie co się dzieje”- Mariusz Szwonder 

• „Kaczka dziwaczka”-Jan Brzechwa 

 

• Grupa III (klasy IV, V, VI): 

• “Małpa w kąpieli” - Aleksander Fredro 

• „Stefek Burczymucha”-Maria Konopnicka 

• „Kolor niebiański”- Hanna Niewiadomska  

https://docs.google.com/forms/d/1G2W47LQaaOylOwwb2GFxdfkhuKnVu_qiZuUZIppB8_8/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1G2W47LQaaOylOwwb2GFxdfkhuKnVu_qiZuUZIppB8_8/prefill
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5. Kryteria oceny recytacji:  

• Opanowanie pamięciowe utworu,  

• Trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja 

głosu, tempo, pauza),  

• Kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie),  

• Ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony: gest sceniczny, 

element ruchu, strój, rekwizyt).  

 

6. Ocena i nagrody:  

• Komisja konkursowa zostanie powołana przez Polską Katolicką Szkołę 

Sobotnią w Stavanger.   

• Wyłonienie laureatów odbędzie się metodą większości głosów oddanych na 

danego uczestnika. 

• W każdej grupie wiekowej wyłonionych zostanie trzech laureatów, 

przewidywana jest również nagroda Grand Prix.  

• Nagrodami w konkursie będą m.in. gavekort do Rush Trampolinpark, książki 

dla dzieci i młodzieży, gry planszowe oraz dyplomy.  

• Wyróżnieni uczniowie również otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

• Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w dniu konkursu, dodatkowo 

wszyscy uczestnicy otrzymają informację drogą mailową.   

 

7. Postanowienia końcowe:  

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian związanych z 

organizacją konkursu. 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji filmików i materiałów 

zarejestrowanych podczas przebiegu konkursu oraz do zmian w terminach 

podanych w regulaminie. 

• Pytania prosimy kierować do Katarzyny Bugajskiej na adres e-mail: 

polskaszkola.stavanger@gmail.com 

 


