
REGULAMIN  
 III POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

„Wierszami Tuwima wiosna się zaczyna” 
 
III Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wierszami Tuwima wiosna się zaczyna” 
skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych powiatu chojnickiego.  
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. 
 
ZASADY ORGANIZACYJNE I REGULAMINOWE 
 
I. Każdy uczestnik konkursu zgłasza 1 utwór – wiersz lub prozę.  
Utwory powinny być tematycznie związane z twórczością Juliana Tuwima  
Łączny czas prezentacji nie może przekraczać 6 minut. 
 
II. Uczestnicy konkursu będą oceniani w grupach wg kategorii wiekowej : 
- szkoły podstawowe klasy I-II 
- szkoły podstawowe klasy III-IV  
- szkoły podstawowe klasy V – VI  
- szkoły podstawowe klasy VII-VIII  
 
III. Instytucja kierująca może dokonać zgłoszenia maksymalnie 2 uczestników  
w danej kategorii wiekowej.  
Eliminacji wstępnych, we własnym zakresie, dokonuje instytucja kierująca.  
Szkoła Podstawowa  w Silnie przeprowadza eliminacje powiatowe. 
 
 
IV. Kryteria oceny recytacji:  
 

 wybór utworu w kontekście tematu konkursu 

 dobór utworu do wieku uczestnika, 

 opanowanie pamięciowe utworu, 

 trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, 
pauza), 

 kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie), 

 ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, dopuszczalny, uzasadniony: gest sceniczny, 
element ruchu, strój, rekwizyt 

 
 
V. Zgłoszenie udziału 
Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać: 

 prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, którą należy przesłać  
na adres mailowy organizatora:wierszetuwima@o2.pl   
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2023r.  

mailto:wierszetuwima@o2.pl


VI. Termin konkursu 

III Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wierszami Tuwima wiosna się zaczyna” 
odbędzie się dnia 30 marca 2023 roku o godzinie 10.00 w Wiejskim Domu Kultury  
w Silnie.  
 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 marca 2023 roku  w Wiejskim Domu Kultury  
w Silnie.  
 
VIII. Laureaci Konkursu oraz osoby wyróżnione w każdej kategorii wiekowej otrzymają 

pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. 
 
IX. Wyniki konkursu oraz nagrodzone prezentacje zostaną opublikowane na stronie internetowej 
oraz profilu Facebook organizatorów. 
 
Szczegółowych informacji udziela:  
 
Hanna Butkiewicz i Sylwia Ropińska: tel. 52 398 76 96 / 692 422 325 (od pn. do pt. w godz. 8:00 -
15:00), 
 

 
Organizatorzy : 
Szkoła Podstawowa w Silnie 
 

 
SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE 
 


