
 

 

REGULAMIN I PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

 „ENTLICZEK-PENTLICZEK”  

1. Nazwa konkursu: 
„Entliczek-pentliczek” – I Przedszkolny Konkurs Recytatorski poświęcony twórczości Jana Brzechwy. 
2. Organizator: 
Organizatorem konkursu jest Przedszkole w Młynarach, natomiast jego koordynatorem Karolina 
Wasiluk – logopeda. 
3. Cel konkursu: 

• popularyzowanie twórczości Jana Brzechwy, 
• rozwijanie zdolności recytatorskich dzieci, 
• zachęcanie przedszkolaków do przezwyciężania własnej nieśmiałości poprzez występy przed 

publicznością 
• uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze, 
• ćwiczenie prawidłowej artykulacji głosek, ćwiczenie prozodii mowy oraz słuchu fonemowego, 
• rozwijanie wyobraźni. 

4. Zasady uczestnictwa: 
• Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola  

w Młynarach.  
• Do konkursu może przystąpić nieograniczona liczba dzieci z danej grupy przedszkolnej. 
• Konkurs będzie miał formę recytacji dowolnego utworu poetyckiego Jana Brzechwy.  
• Dzieci będą recytować wiersze w swojej sali na forum swojej grupy, przed jury oraz przed 

zaproszonymi gośćmi. 
• Do występu dzieci zostają przygotowane przez rodziców. 
• Zgłoszenia dziecka do konkursu dokonuje rodzic poprzez wypełnienie karty zgłoszenia 

i przekazanie jej nauczycielowi w grupie dziecka. Nauczyciel przekazuje kartę koordynatorowi 
konkursu.  

• Kartę zgłoszenia do konkursu będzie można pobrać ze strony internetowej Przedszkola, 
komunikatora Messenger lub w formie papierowej u nauczycieli poszczególnych grup. 

5. Przebieg konkursu: 
• Termin zgłaszania dzieci do konkursu: od 4.01.2021 r. do 22.01.2021 r. 
• Konkurs odbędzie się w dniach od 15 do 19 lutego 2021 r. w następujących grupach 

przedszkolnych: 
15 luty: recytacja utworów w grupie „MOTYLKI”, 
16 luty: recytacja utworów w grupie „SÓWKI”, 
17 luty: recytacja utworów w grupie „WIEWIÓRKI”, 
18 luty: recytacja utworów w grupie „LISKI URWISKI”, 
19 luty: recytacja utworów w grupie „MIŚKI”. 

• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 lutego 2021 r. w godzinach popołudniowych. 
• Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola oraz na grupach 

na Messengerze. 
• Na konkurs zostaną zaproszeni przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta Młynary, Ośrodka 

Kultury w Młynarach oraz Szkoły Podstawowej w Młynarach. 



 

 

6. Kryteria oceny 
Komisja, w skład której wejdą: dyrektor Przedszkola w Młynarach, przedszkolny logopeda oraz 
pracownik Biblioteki Publicznej w Młynarach, dokona oceny według następujących kryteriów: 

− dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, 
− interpretacja tekstu, 
− ogólny wyraz artystyczny (m.in. kostium adekwatny do prezentowanego utworu, 

element ruchu). 
7. Nagrody dla laureatów 
Laureaci I, II, III miejsca oraz laureaci wyróżnień otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy oraz słodycze.  

 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ww. regulaminie. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
DO KONKURSU „ENTLICZEK-PENTLICZEK”. 

− I PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  
POŚWIĘCONEGO TWÓRCZOŚCI JANA BRZECHWY. 

 

Imię i nazwisko dziecka:  

Tytuł utworu: 

Nazwa grupy przedszkolnej: 

Imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna:  

 

 

 

 

 

 
 

 


