
Szkoła Podstawowa im T. Kościuszki zaprasza do
udziału

w Gminnym Konkursie Recytatorskim

„Wierszyki łamiące języki”

Naszym celem jest rozbudzanie w dzieciach miłości do 
języka ojczystego, ukazywanie piękna, podkreślanie 
możliwości wyrażania, nazywania, określania jakie 
stwarza. W dobie istniejących tendencji do maksymalnego
upraszczania komunikacji, wręcz sprowadzania jej do 
piktogramów, gdy emocje pokazuje się za pomocą 
emotikonów, a dzieci mają problem z nazwaniem i 
opisaniem stanów, rzeczy czy procesów za pomocą słów, 
chcemy zwrócić ich uwagę oraz ich wychowawców i 
nauczycieli na wartość jaką jest język polski. Jego 
możliwości słowotwórcze, odzwierciedlanie naturalnych 
dźwięków w brzmieniu wyrazów, bogactwo synonimów… 
Konkurs ten nie jest więc prostą rywalizacją w 
technicznym opanowaniu artykulacji , ale ma stać się 
przyczynkiem do samodzielnych poszukiwań w bogactwie 
języka ojczystego. Zadaniem każdego uczestnika jest 
przedstawienie jednego utworu bogatego w słowa 
niełatwe do wyrecytowania, w słowa „łamiące język”, 
utworu, który w dowcipny i zabawny sposób pozwoli język
doskonalić, wzbogacać wymowę i słownictwo.



Cele:

Kształtowanie umiejętności językowych

Rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa

Rozwijanie zdolności recytatorskich

Zachęcanie do czerpania radości z zabawy słowem

 Regulamin konkursu

Organizator:

Szkoła Podstawowa

im. T. Kościuszki

ul. Millenium 76 Głosków

Osoby odpowiedzialne:  Joanna Król, Małgorzata Spytek

Adresat:

Adresatem konkursu są uczniowie szkół podstawowych w gminie 
Piaseczno w kategoriach wiekowych:

Klasy I-III

Klasy IV-VI

Klasy VII-VIII

Termin:

Etap gminny: 07.11.2020 (sobota)



Miejsce:

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie

Ul. Milenium 76

Kontakt: spgloskow@poczta.onet.pl

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

1.  Pamięciowe opanowanie wybranego wiersza 

2.  Dostarczenie podpisanej przez rodziców\opiekunów prawnych 
oświadczenia o zgodzie na udział w konkursie

3.  Dostarczenie do organizatora drogą elektroniczną formularza 
zgłoszenia do konkursu (dotyczy dzieci biorących udział w etapie 
gminnym) do 28.10.2020 r.    -e-mail: spgloskow@poczta.onet.pl

 Ocenie podlega:

- dobór repertuaru (pod uwagę brana jest długość wiersza, a przede 
wszystkim jego specyfika artykulacyjna, oryginalność w doborze, 
dostosowanie do wieku                   i osobowości uczestnika)

- interpretacja – siła i modulacja głosu akcent, pauza

- dykcja i artykulacja, precyzja, dokładna wyrazista wymowa, 
opanowanie pamięciowe

- ogólny wyraz artystyczny

- stopień trudności prezentowanych utworów

 Konkurs przebiega w trzech etapach: klasowy, 
szkolny, gminny.
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Terminy etapów klasowego i szkolnego szkoły ustalają wewnętrznie.

Etap gminny odbędzie się w Szkole Podstawowej w Głoskowie 
07.11.2020 r (sobota), GODZINY KONKURSU ZOSTANĄ 
PODANE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIUE, BĘDĄ ZALEŻNE 
OD LICZBY ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU SZKÓŁ I 
UCZNIÓW 

Listę uczestników etapu gminnego należy dostarczyć do organizatora 
do 28.10.2020 r. drogą elektroniczną (spgloskow@poczta.onet.pl) – 
termin jest nieprzekraczalny – organizator potrzebuje czasu na 
dostosowanie warunków do liczby uczestników. 

Uczestnik może zaprezentować na każdym etapie jeden wiersz (może 
to być ten sam wiersz na wszystkich etapach, możliwe jest również 
zaprezentowanie różnych wierszy). 

Etapy konkursu:

Etap I klasowy

Celem tego etapu jest wyłonienie z każdej klasy maksymalnie trojga 
dzieci. Przesłuchania prowadzi nauczyciel wychowawca lub polonista.

Etap II szkolny

Celem tego etapu jest wyłonienie 9 wykonawców reprezentujących 
szkołę na etapie gminnym (3 w kategorii wiekowej I-III, 3 w kategorii 
wiekowej IV-VI i 3 w kategorii wiekowej VII-VIII) – dotyczy szkół do
600 uczniów oraz 18 reprezentantów (6 w kategorii wiekowej I-III, 6 
w kategorii wiekowej IV-VI, 6 w kategorii VII-VIII) – dotyczy szkół 

powyżej 600 uczniów. Przesłuchań dokonuje komisja konkursowa 
w skład której powinien wchodzić nauczyciel logopeda.
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Etap III gminny

Celem tego etapu jest wyłonienie zwycięzców w każdej kategorii 
wiekowej. Przesłuchania odbędą się w Szkole Podstawowejw 
Głoskowie, dokona ich komisja powołana przez Dyrektora szkoły. 
Dojazd na konkurs we własnym zakresie.

Przed wejściem do budynku Organizatora wszystkie osoby są 
zobowiązane do dezynfekcji rąk.

 W czasie oczekiwania uczestnicy i osoby towarzyszące zachowują 
dystans społeczny oraz są zobowiązane do zakrywania ust i nosa.

Dziecko do sali, w której będą przeprowadzane przesłuchania wchodzi
bez osób towarzyszących, na czas prezentacji nie zakrywa ust i nosa 
jednak zachowuje dystans min. 2 m. od jury. Komisja na czas 
przesłuchań jest zabezpieczona w środki ochrony.

Komisja może skreślić z listy przesłuchań uczestnika z wyraźnymi 
objawami choroby np. katar, kaszel, gorączka.

Nagrody 

Etap gminny konkursu zakończy się przyznaniem w każdej kategorii 
wiekowej nagrody I, II i III oraz maksymalnie trzech wyróżnień .

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej szkoły w ciągu 14 dni 
od zakończenia konkursu.

 Wszelkie informacje o ewentualnych zmianach będą umieszczane 
na stronie internetowej organizatora tj. Szkoły Podstawowej w 
Głoskowie adres: www.spgloskow.waw.pl





ZGODA

rodziców/opiekunów prawnych

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na udział mojego 
dziecka

 …………………………………………………………  
klasa......................

w Gminnym Konkursie Recytatorskim „Wierszyki 
łamiące języki” , którego finał odbędzie się 07.11.2020 r. 
w Szkole Podstawowej w Głoskowie oraz publikowanie 
danych osobowych (imię, nazwisko, klasa, szkoła) i 
wyników uzyskanych przez moje dziecko w w/w 
konkursie na stronie internetowej Organizatora.

Udzielenie zgody na udział w konkursie jest 
równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

……………………………….

podpis rodzica/opiekuna prawnego
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz.926, ze zm.)



Formularz zgłoszenia do Gminnego Konkursu 
Recytatorskiego

„Wierszyki Łamiące Języki”

  

Uczeń: imię i nazwisko

…………………………………………………………

Klasa

………………………………….

Szkoła (nr szkoły, adres) 

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

 Utwór do prezentacji:

Tytuł………………………………………………………
………………….

Autor………………………………………………………
………………….



 

 


