
 

Regulamin XIII edycji Przeglądu Wierszy pn. „Wierszomania”  

 

 

Organizator: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach 

 

Termin: 27.04-15.05.2020 

 

Cele:  

 rozwijanie zdolności recytatorskich, 

 wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dziecięcych, 

 upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci, 

 prezentacja umiejętności dzieci w przyjaznej atmosferze, 

 podnoszenie świadomości potrzeby ochrony przyrody,  

 uwrażliwienie na piękno natury,  

 kształtowanie wiedzy o własnym wpływie na otaczający świat. 

 

Hasło: „Bawmy się wierszami - Ziemia przetrwa z nami” 

 

Warunki uczestnictwa: 

 w konkursie uczestniczą dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

zorganizowanych przy szkołach podstawowych z gmin powiatu polickiego, 

 rodzic/opiekun prawny może zgłosić wszystkie swoje dzieci w wieku przedszkolnym, 

 uczestnik/uczestnicy (rodzeństwo) prezentuje/ą 1 wybrany przez siebie utwór  

o tematyce zgodnej z hasłem konkursu, 

 dzieci recytują wiersz, natomiast opiekunów zachęcamy, aby włączyli się do 

inscenizacji, 

 prezentacja utworu - nagranie nie może przekroczyć 90 sekund, 

 zgłoszenie - nagranie wideo należy przesłać wraz z załącznikiem do regulaminu 

w terminie od 04.05 do 15.05.2020 r. na adres: wierszomania@poradniapolice.pl 

 impreza zostanie opisana, a materiały zostaną opublikowane w mediach (TV, strona 

internetowa), dlatego udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu i publikację wizerunku,  

a przeczytanie regulaminu jest obowiązkiem rodzica. 

 

 

Kryteria oceny wystąpienia:  

 stopień opanowania pamięciowego tekstu, 

 poprawne i płynne deklamowanie,  

 świadome używanie środków ekspresji w interpretacji tekstu (strój, ruch), 

 ogólne wrażenie artystyczne. 

 

 

Przebieg konkursu: 
 

I etap - w dniach 27.04-03.052020 r. odbędą się działania informacyjno-promocyjne: 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej poradni i powiatu, przesłanie informacji do 

przedszkoli, zamieszczenie informacji w telewizji kablowej. 

 

mailto:wierszomania@poradniapolice.pl


II etap – od 04.05.2020 r. do 15.05.2020 r. zbieranie nadesłanych przez rodziców/opiekunów 

prawnych materiałów wideo.  

 

III etap – wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie poradni i powiatu w dn. 25.05.2020 r. 

po zakończeniu prac jury.  

 

Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom, a dzieci wyróżnione oraz laureaci I, II i III miejsca 

– nagrody.  

 

 

 

 

Załącznik  

 

Zgłoszenie dzieci do XIII edycji Przeglądu Wierszy pn. „Wierszomania” 

 

Placówka:…………………………………………………………………….. 

 

 ……………………………………………………………………………...... 

(imię i nazwisko dziecka, data ur., grupa przedszkolna)  

 

Telefon kontaktowy do rodzica/ opiekuna:…………………….…………… 

 

Adres e-mail: ………………………………………………………………… 

 

Tytuł wiersza:………………………………………………………………… 

 

Autor wiersza:………………………………………………………………... 

 

 


