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1. Cele konkursu: 

• Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury 

żywego słowa,  

• Kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości. 

• Odkrywanie i rozwijanie telentów recytatorskich. 

• Promowanie talentów recytatorskich. 

 

2. Warunki uczestnictwa w konkursie:  

Konkurs recytatorski „Czarowanie Słowem” adresowany jest do dzieci 

zamieszkujących teren Rogaland. 

Aby wziąć udział w konkursie należy:  

• Wybrać jeden z trzech wierszy z danej kategorii wiekowej. 

• Wypełnić formularz zgłoszeniowy do 19.03.2023 r. 

 

LINK DO FORMULARZA: https://forms.gle/TnNx9KH8Fnf53v4T6 

 

3. Zasady i przebieg konkursu:  

• W konkursie wyszczególnione są trzy grupy wiekowe:  

Grupa I (4 i 5 latki, klasa 0) 

Grupa II (klasy 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, klasa 0): 

• Krzysztof Roguski „Kucharz” 

• Hanna Niewiadomska „Szklanka Przechwalanka” 

• Danuta Wawiłow „Niewidzialna plastelina” 

 

• Grupa II (klasy I, II, III): 

• Hanna Niewiadomska „Ręce” 

• Wanda Chotomska „Kurcze blade” 

• Anna Gratkowska „Bal w kurniku” 

 

• Grupa III (klasy IV, V, VI): 

• Jan Brzechwa „Prot i Filip” 

• Anna Gratkowska „Mól książkowy” 

• Jan Brzechwa „Brudas” 

  

https://forms.gle/TnNx9KH8Fnf53v4T6
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4. Kryteria oceny recytacji:  

• Opanowanie pamięciowe utworu. 

• Trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja  

głosu, tempo, pauza). 

• Ogólny wyraz artystyczny.  

 

5. Ocena i nagrody:  

• Komisja konkursowa zostanie powołana przez Polską Katolicką Szkołe 

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.  

• Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w dniu konkursu, dodatkowo  

wszyscy uczestnicy otrzymają informację drogą mailową.   

 

6. Postanowienia końcowe:  

• Organizator zastrzega 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 

 


