
Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka  

i Jego Przyjaciół  

z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku 

  zaprasza do udziału  

w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Online 

„Wesołe Wierszyki Recytują Smyki” 
Pod Honorowym Patronatem Dyrektora  

Teatru Dramatycznego 

 w Płocku 

 

 

Adresaci: 
Dzieci w wieku przedszkolnym: 

- Kategoria pierwsza: 3-4 latki 

- Kategoria druga: 5-6 latki 
  

Cele konkursu: 

 
1. Rozbudzanie wrażliwości poetyckiej dzieci w wieku przedszkolnym. 

2. Rozwijanie zdolności recytatorskich. 

3. Ćwiczenie aparatu mowy. 

4. Integrowanie placówek oświatowych. 

 

Zasady konkursu:  
 
Czas trwania nagrania: do 3 min. 

 

 

 

 

 



Forma: zdalna.  

Regulamin konkursu: 

  

1. Każde zgłoszone przedszkole może zgłosić maksymalnie dwoje dzieci z placówki, 
jedno z kategorii pierwszej i jedno z kategorii drugiej. 

2. Prezentowany przez dziecko wiersz powinien dotyczyć  twórczości ogólnej z 
literatury dziecięcej. 

      3. Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy: 

 Ogólny wyraz artystyczny (ruch, rekwizyt, strój) 

 Interpretacja tekstu poetyckiego 

 Dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie(odpowiednio dobrane do 
możliwości wiekowych dzieci oraz rozwoju ich mowy) 

 Kultura mowy (wyrazistość artykulacyjna, słyszalność) 

4. Nagrany występ dziecka recytującego wiersz prosimy wysyłać w formacie mp4   
drogą mailową lub za pomocą ” WeTransfer” do dnia 28.05.2021 r. na adresy: 

pekrol.sylwia@mp34.pl 

cholewinska.paulina@mp34.pl 

 

Do nagrań prosimy dołączyć zdjęcie lub skan zgłoszenia oraz podpisanej zgody 
rodzica i nauczyciela na udział w konkursie (załączniki 1, 2, 3) 

  W temacie wiadomości e-mailowej prosimy wpisać: 

  OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  RECYTATORSKI 

  Przesyłane nagrania zostaną ocenione przez jury w składzie:  

- Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku,  

- Aktorka Teatru Dramatycznego w Płocku, 

 - Logopeda Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku 

Nagrania nie będą upublicznione, natomiast wyniki zostaną opublikowane na stronie 

 internetowej przedszkola. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11.06.2021 r. 

6. Wszyscy uczestnicy otrzymają drogą mailową dyplomy a nauczyciele 
podziękowania za udział w konkursie (do samodzielnego wydruku). Nagrody dla 
zdobywców I, II i III miejsca zostaną wysłane do zwycięzców pocztą. 

7. Koordynatorzy konkursu: 

Sylwia Pekról i Paulina Cholewińska 
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