
 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja 

 w Nasielsku 

serdecznie zaprasza do udziału w konkursie recytatorskim  

 

„W zaczarowanym świecie wierszy  

Juliana Tuwima” 
Konkurs jest organizowany w ramach Międzyszkolnego Projektu  

Edukacyjnego Dotyczącego Kultury Żydowskiej 

 „To nasza wspólna sprawa” pod patronatem Muzeum Historii Żydów Polskich Polin  

oraz władz samorządowych miasta i gminy Nasielsk. 

 

Warunki uczestnictwa: 

• Konkurs dedykowany jest do wszystkich uczniów klas 0-3 i przedszkolaków ( grupy 

pięciolatków)  uczęszczających do placówek w naszej gminie. 

• Czas prezentacji nie może być dłuższy niż 2 minuty 

• Zgłoszenia proszę nadsyłać na adres mailowy : konkurs.szkola1@onet.pl 

• Wszelkie szczegóły zawarte są w regulaminie.  

 

Serdecznie zapraszamy 

      Organizatorzy 
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 REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO   

„W zaczarowanym świecie wierszy Juliana Tuwima” 

I.ORGANIZATOR-  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku 

II.TEMAT: 

Poznajemy wiersze Juliana Tuwima 

III.CELE KONKURSU: 

➢ popularyzacja twórczości dla dzieci Juliana Tuwima, 

➢ kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego, 

➢ umożliwienie uczniom prezentacji recytatorskich, 

➢ ukazanie piękna poezji, 

➢ rozwijanie zainteresowań poezją dziecięcą oraz twórczością wybitnego poety, 

➢ rozwijanie zdolności recytatorskich, 

➢ promocja osiągnięć uczniów. 

Konkurs jest organizowany w ramach Międzyszkolnego Projektu Edukacyjnego Dotyczącego Kultury Żydowskiej 

„To nasza wspólna sprawa” pod patronatem Muzeum Historii Żydów Polskich Polin oraz władz  

samorządowych miasta i gminy Nasielsk. 

IV.UCZESTNICY KONKURSU 

Przedszkola: grupy 5-ciolatków 

Uczniowie szkół podstawowych: klasy 0 – III 

V.ZASADY UCZESTNICTWA 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych – pięciolatków oraz dla uczniów klas 0 – III szkół 
podstawowych    miasta i gminy Nasielsk. Rozgrywać się będzie w następujących pięciu grupach 
wiekowych: pięciolatki, sześciolatki, uczniowie klas pierwszych, uczniowie klas drugich i uczniowie 
klas trzecich. Każdą placówkę dydaktyczną może reprezentować maksymalnie jedna osoba w 
określonej  grupie wiekowej (czyli 1 osoba z klasy przedszkolnej, 1 osoba z klasy pierwszej, 1 osoba z 
klasy drugiej  i 1 osoba z klasy trzeciej), z każdego przedszkola 1 osoba pięcioletnia. 
 

VI. REPERTUAR 

Dotyczy wszystkich: jeden wiersz Juliana Tuwima 

Czas trwania indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 2 minut. 

VII. KRYTERIA OCENY 

• dobór repertuaru  

•   znajomość tekstu 

• interpretacja utworu  

• kultura mowy  

• ogólny wyraz artystyczny  



 

VIII.TERMIN KONKURSU 

 

Konkurs odbędzie się 27 kwietnia 2022 roku w Szkole Podstawowej Nr 1  

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku. 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 kwietnia 2022 roku do godz. 16.00  

na adres :konkurs.szkola1@onet.pl 
 

IX. NAGRODY  

 

O rodzaju nagród decydują organizatorzy Konkursu. 

 Przewiduje się nagrody rzeczowe dla laureatów i dyplomy uczestnictwa dla wszystkich 

wykonawców.   
 

X. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE   

Konkurs prowadzony jest metodą dwustopniowych eliminacji: ( etap szkolny, czy też 

przedszkolny i etap gminny). 

Na etapie eliminacji gminnych organizator przewiduje przesłuchania w formie on-line. 

 Prosimy o przygotowanie nagrania prezentacji w formie audio - wideo spełniającego 

następujące wymogi:  

➢ Nagranie musi być zrealizowane w jednym ujęciu i jedną kamer w zamkniętej przestrzeni.  

➢ Nie dopuszcza się montażu i modyfikacji nagranego materiału.  

➢ Nagranie recytatora interpretującego utwór literacki powinno być w pozycji stojącej  

w planie ogólnym, tak by można było widzieć całą postać. 

➢ Unikamy filmowania z dolnej i górnej perspektywy.  

➢ Każdy plik filmowy powinien zawierać następujące informacje: imię, nazwisko i klasę, 

 do której uczęszcza recytator, imię i nazwisko autora wiersza oraz tytuł utworu. 

➢  Należy zadbać o odpowiednią jakość nagrania pod względem technicznym. 

➢ Należy również pamiętać o odpowiedniej jakości audio nagrania, tak, by recytacja była w 

pełni słyszalna podczas odtwarzania na komputerze. W czasie nagranie nie powinny 

dochodzić zbędne dźwięki (gwar uliczny, przypadkowe hałasy itd.). Pomieszczenie, 

 w którym odbywa się nagranie, powinno być pozbawione pogłosu 

 (odradzamy nagrywanie w salach gimnastycznych, klatkach schodowych itp.). 

➢ Prosimy o dokładne sprawdzenie jakości technicznej nagrań przed umieszczeniem ich w 

folderze. Jury Konkursu będzie brało pod uwagę również aspekt wizualny prezentacji 

konkursowych, gdyż do takiej kategorii sztuki należy recytacja, i jednocześnie namawia do 

świadomego, przemyślanego używania w wystąpieniach recytatorskich tego typu środków 

jak: kostium, kadr, tło, otoczenie.  
 

XI. UWAGI KOŃCOWE 

 

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem  się i przyjęciem regulaminu 

konkursu. Uczestnicy jednocześnie wyrażają zgodę na przetworzenie danych osobowych  

i prezentację wizerunku na stronie internetowej szkoły (zgodnie z art. 6 ust.1lit.a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). 


