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Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźniu
„Po staroświecku uważam, że czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła. Homo Ludens z Książką jest wolny.
Przynajmniej na tyle, na ile wolnym być można. Sam sobie ustanawia reguły
gry, posłuszny własnej tylko ciekawości.”

Wisława Szymborska

Cele konkursu:
- Propagowanie czytelnictwa.
- Rozwijanie postaw poznawczych wśród dzieci.
- Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
- Sprawdzenie umiejętności pięknego czytania.
- Kształtowanie umiejętności przekazywania przez uczniów informacji
za pomocą odpowiedniego akcentowania i intonacji, przez zainteresowanie
słuchacza czytanym tekstem.
- Zachęcenie uczniów do ćwiczenia umiejętności pięknego, płynnego czytania.
- Kształtowania umiejętności wygłaszania tekstów z pamięci i słuchania ich interpretacji.
- Rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa.
- Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas III szkoły podstawowej.
Uczestników obowiązuje umiejętność płynnego, wyrazistego czytania tekstów
przygotowanych przez organizatorów (wiersz, proza) i recytacji z pamięci
wybranego i przygotowanego przez siebie wiersza o tematyce nawiązującej do
setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, ale nie tylko
patriotyczne, ale także te, które mówią o pięknie języka polskiego, przyrody,
morza, rzek, gór i polskich miast.
Konkurs składa się z dwóch etapów.
2. I etap szkolny – za jego organizację i wyłonienie dwóch najlepszych uczniów
z klas III do II etapu odpowiadają zainteresowani nauczyciele.
Szkoła zgłasza uczestników do 28 lutego 2018r. ( Karta załącznik)
na adres e-mail organizatora:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Barczewie
Barczew 3 98 – 275 Brzeźnio
e-mail: zspbarczew@gmail.com
4. II etap – odbędzie się 14 marca 2018r. o godz. 10.00
w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Świętochowskiego w Barczewie
5.Uczniowie biorący udział w konkursie będą recytować z pamięci wiersz
przygotowany przez siebie (nie więcej niż 80 wyrazów) oraz czytać teksty
przygotowane przez organizatorów (wiersz, frag. prozy).
Czytanie głośne i recytację ocenia jury. Ocenia tempo i technikę czytania,
płynne czytanie z uwzględnieniem interpunkcji i właściwej intonacji,
ogólne wrażenie, umiejętność wygłaszania tekstów z pamięci.
Nie punktuje za rekwizyty czy strój.
Każdy członek jury przydziela punkty od 1 – 3 uczestnikom konkursu
za wykonane zadanie. Wygrywa ten uczeń, który zdobędzie największą
liczbę punktów.
6. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy,
a zwycięzcy (trzy pierwsze miejsca) nagrody książkowe.
Zapraszamy do aktywnego udziału w proponowanej zabawie edukacyjnej.
7.Czekamy na zgłoszenia pisemne lub telefoniczne
do końca lutego 2018 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać:
tel. 43 820 35 95 lub sms tel. 693851287
Organizatorzy zapewniają posiłek.
Dojazd uczestników na koszt własny.

Osoba odpowiedzialna za przebieg konkursu:
Marzanna Gibka

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKÓW
na

XII Międzyszkolny Konkurs
Mistrz pięknego czytania i recytacji
w Szkole Podstawowej
im. Zbigniewa Świętochowskiego
Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Barczewie
Terminy:
- zgłoszenie uczestników do końca lutego 2018 r.
- konkurs odbędzie się 14 marca 2018r.
Nazwa szkoły :
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Uczniowie: (imię i nazwisko, klasa)
1. ………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………..
Opiekun, nauczyciel przygotowujący uczniów:
(imię i nazwisko)…………………………………………………………..

