
Rodzinny Przegląd Recytatorsko – Teatralny   

„Świat najpiękniejszych wierszy” 

 
„Wiersze, które lubimy” to przegląd  recytatorsko - teatralny 
skierowany do dzieci i ich rodzin z Przedszkola Samorządowego 

Nr 31 w Białymstoku. 
 

Organizatorami konkursu są:  

Paulina Faszcza 
Małgorzata Kowalska 

 

Regulamin konkursu recytatorskiego 
 

1. Cele konkursu: 
 Zachęcanie do wspólnego czytania z dzieckiem literatury polskiej, 

w tym poezji dla dzieci, 

 Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego  
i rozwijanie zdolności recytatorskich, 

 Wspieranie działań twórczych dzieci  w różnych formach 
aktywności,  

 Dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych  
i emocjonalnych wypływających z piękna  utworów literackich,  

 Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata, przyrody zawartych 
w utworach literackich,  

 Przyjemnie spędzony czas wolny rodziców z dzieckiem,  

 Wzmacnianie więzi uczuciowej między członkami rodziny.  
   

2. Zasady uczestnictwa  
 W konkursie biorą udział rodzice, rodzeństwo i dziećmi 

uczęszczające do Przedszkola Samorządowego nr 31  
w Białymstoku 

 Rodziny prezentują jeden wybrany przez siebie utwór. 

 Uczestnicy mogą również przygotować strój, rekwizyty pomocne  
w ilustracji i recytacji wiersza. 

 Rodziny prezentują się według kolejności, zgodnie z wcześniej 
wylosowanym numerkiem. 

 Zgłoszenie udziału w przeglądzie  dokonuje rodzic 
organizatorom lub nauczycielowi  prowadzącemu daną grupę 
wypełniając jednocześnie „kartę uczestnictwa w przeglądzie 
recytatorsko - teatralnym” w terminie do 18.05.2022r. 



 

Termin i miejsce przeglądu 

24.05.2022r. godz. 15.30  
Przedszkole Samorządowe Nr 31 

w Białymstoku 

  

3. Jury : 
Komisję przeglądu powołuje organizator. W jej skład wchodzą trzy 
osoby. 
Decyzja komisji jest niepodważalna. 

 
4. Kryteria oceny : 
 Recytację ocenia komisja.   
 Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy : 

 dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, 

 poprawne i płynne deklamowanie, 

 kontakt ze słuchaczem 

 ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu). 
 

5. Nagrody : 
Uczestnikom przeglądu organizatorzy wręczą dyplomy oraz nagrody dla 
zwycięzców. 
 

 
 

Zapraszamy! 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 

do  
Rodzinnego Przeglądu Recytatorsko – Teatralnego  

„Świat najpiękniejszych wierszy” 
 

1. Imię i nazwisko przedszkolaka biorącego udział w przeglądzie: 
 
…………………………………………………………………………….. 

 

2. Imiona i nazwiska pozostałych osób biorących wspólnie z dzieckiem udział  
w przeglądzie: 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 

3. Tytuł i autor wiersza:………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………….  

 

4. Czas trwania prezentacji: ………………………… 
 

 
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 

Oświadczam, iż znany jest mi regulamin Przeglądu Recytatorsko-Teatralnego „Świat 

najpiękniejszych wierszy” organizowanego przez Przedszkole Samorządowe nr 31 w 

Białymstoku.  

Wyrażam zgodę: 

 na przetwarzanie danych osobowych mego osób występujących w Przeglądzie 

Recytatorsko-Teatralnym przez organizatora dla potrzeb przeglądu (ustawa z 

dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. Nr 133,poz.833 z 

późniejszymi zm. oraz wszelkiego typu publikacji),  

 na umieszczanie zdjęć oraz filmów zarejestrowanych podczas przeglądu 

zawierających wizerunek wszystkich osób występujących na stronie internetowej 

Przedszkola Samorządowego Nr 31 i facebooka przedszkola. 

 

 

Białystok, …………………………     Czytelny podpis rodzica ……………………….. 


