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Scenariusz Szkolnego Konkursu Recytatorskiego 
pod hasłem: 

„Przygoda z przyrodą” 
 
Nazwa:  II Szkolny Konkurs Recytatorski  pod hasłem: „Przygoda z przyrodą” 

Organizator: Teresa Suchara 

Termin: 29 listopada 2011 r., godzina 11.00 

Miejsce: sala gimnastyczna  

Cele konkursu: 

 zainteresowanie uczniów poezją, 

 zapoznanie uczniów z wybranymi wierszami znanych poetów, m.in. Janiny Porazioskiej, 
Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Danuty Wawiłow, Ewy Szelburg Zarembiny, 
Włodzimierza Ścisłowskiego), 

 rozwijanie zdolności recytatorskich, 

 wspieranie uzdolnieo i zainteresowao uczniów, 

 prezentacja umiejętności, 

 upowszechnianie kultury żywego słowa wśród uczniów, 

 uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 
 
Przebieg konkursu: 

1. Powitanie zebranych. 
 
Spotkaliśmy się dzisiaj z okazji II Szkolnego Konkursu Recytatorskiego. Witam uczestników 

konkursu, którymi są uczniowie wszystkich typów szkół w naszym Ośrodku. W tym roku 

konkurs odbędzie się pod hasłem „Przygoda z przyrodą”. Świat przyrody był i jest szczególnie 

bliski dziecku, które od najmłodszych lat zżywa się z naturą, kontaktuje się z domowymi 

zwierzętami, nawiązuje z nimi trwałe przyjaźnie i obcuje jak z dobrymi znajomymi. Tematyka 

przyrodnicza w literaturze dziecięcej odgrywa ważną funkcję w rozwoju dziecka, ponieważ 

dostarcza tego wszystkiego, co dziecku jest potrzebne, a więc relaksu, marzeo, śmiechu, 

fikcyjnego przeżywania lęków i triumfów. Przyroda fascynowała i fascynuje wielu poetów. 

Usłyszycie dzisiaj wiersze polskich poetów, m.in.: Danuty Wawiłow, Włodzimierza 

Ścisłowskiego, Jana Brzechwy i Wandy Chotomskiej. Piętnastu uczestników zaprezentuje się z 

wierszami, które swą treścią nawiązywad będą do świata przyrody. „Nadzieja ma kolor 

zielony” – ten i inne wiersze usłyszycie w  wykonaniu uczestników konkursu. Cieszy fakt, że 

uczniowie naszej szkoły interesują się poezją i lubią wiersze. Poezja jest przecież dla nas, dla 

ludzi, aby towarzyszyła nam w życiu, na co dzieo, na dzieo dobry i zły, szczęśliwy i smutny.  

 

2. Występ Zespołu Teatralnego „Elipsa” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. 

3. Otwarcie konkursu przez Dyrektora Ośrodka. 
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4. Przedstawienie komisji konkursowej i kryteriów oceny prezentowanych utworów: 

 

 pamięciowe opanowanie tekstu: 1-5 punktów 

 poprawnośd i płynnośd recytacji: 1-5 punktów 

 ogólne wrażenie artystyczne: 1-5 punktów 
 

5. Recytacja przygotowanych wierszy przez uczestników przeplatana zapowiedziami 
prowadzącego. 

6. Obrady komisji konkursowej. 
7. Spotkanie artystyczne z Zespołem Teatralnym „Elipsa” z MOK w Policach oraz słodki 

poczęstunek. 
8. Ogłoszenie wyników. Wręczenie dyplomów i nagród. 
9. Podziękowanie wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i zaproszenie do udziału za 

rok. 
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Regulamin szkolnego konkursu recytatorskiego 

„Przygoda z przyrodą” 

 

Nazwa konkursu: Konkurs recytatorski „Przygoda z przyrodą” 

Organizator konkursu: Teresa Suchara 

Cele konkursu: 

 zainteresowanie uczniów poezją, 

 zapoznanie uczniów z wybranymi wierszami znanych poetów, m.in. Janiny Porazioskiej, 
Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Danuty Wawiłow, Ewy Szelburg Zarembiny, 
Włodzimierza Ścisłowskiego), 

 rozwijanie zdolności recytatorskich, 

 wspieranie uzdolnieo i zainteresowao uczniów, 

 prezentacja umiejętności, 

 upowszechnianie kultury żywego słowa wśród uczniów, 

 uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 
 

Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej, uczniów Gimnazjum oraz Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy. 

2. Każdą klasę z poszczególnego typu szkoły może reprezentowad 1 lub 2 uczniów, 

wyłonionych we wstępnych eliminacjach klasowych.  

3. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na 3 kategorie wiekowe: 

 I kategoria-uczniowie klas I-III SP 

 II kategoria-uczniowie klas IV-VI SP 

 III kategoria-uczniowie klas gimnazjalnych i PP 

4. Uczestnik prezentuje wiersz polskiego autora zgodny z tematem konkursu. 

5. Zgłoszenia do konkursu należy kierowad do p. Teresy Suchary do 5 listopada 2011 r. 

6. Kryteria oceny: 

Komisja dokona oceny recytacji według następujących kryteriów: 

 pamięciowe opanowanie tekstu: 1-5 punktów 

 poprawnośd i płynnośd recytacji: 1-5 punktów, 

 ogólny wrażenie artystyczne: 1-5 punktów. 

 

7. Nagrody dla laureatów: 

Nagrody będą przyznawane w poszczególnych kategoriach: 

 I kategoria-uczniowie klas I-III SP 

 II kategoria-uczniowie klas IV-VI SP 

 III kategoria-uczniowie klas gimnazjalnych i PP 

Laureaci I, II i III miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy za udział. 

Wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów i głębokich przeżyd związanych z odkrywaniem 

pięknych słów. 

 

Organizator: Teresa Suchara 
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Zaproszenie 

na 

Konkurs recytatorski 

 

 

 

 

 

 

 

pod tytułem: 

„Przygoda z przyrodą” 

Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim,  który odbędzie się  

29 listopada 2011 roku, o godzinie 11.00 

w sali gimnastycznej naszej szkoły. 

Każda klasa ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy ma prawo 

zgłosid 1 lub 2 uczestników, wyłonionych podczas eliminacji wewnątrzklasowych. 

Zgłoszenia uczestników należy kierowad do pani Teresy Suchary do 5 listopada 2011 roku 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. 

 

                                                                                                               Organizator: Teresa Suchara 


