Przedszkole Miejskie nr 202
zaprasza do udziału w konkursie recytatorskim

„POECI Z ŁODZI I REGIONU”

KONKURS RECYTATORSKI ,, POECI Z ŁODZI I REGIONU”
Celem konkursu jest:
- Upowszechnianie wśród najmłodszych piękna mowy ojczystej, dorobku kultury narodowej i kultury
żywego słowa.
- Zachęcanie do wspólnego czytania literatury, w tym poezji dla dzieci.
- Wytworzenie emocjonalnego stosunku do wartości kulturowych.
- Popularyzowanie i pogłębianie wśród najmłodszych znajomości polskiej, łódzkiej poezji.
- Rozwijanie wrażliwości artystycznych.
- Kształtowanie odporności emocjonalnej podczas wystąpień publicznych.
Regulamin:
- Konkurs adresowany jest do dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 202 w Łodzi, zostanie rozstrzygnięty
w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki oraz 5-6 latki.
- Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu materiału filmowego, podczas którego każdy Uczestnik
przygotowuje jeden utwór wierszowany, którego autorem jest poeta pochodzący z Łodzi lub regionu
łódzkiego.
- Nagrane filmiki o długości nieprzekraczającej 5 minut prosimy o przesłanie do dnia 26 marca 2021
roku na adres mailowy – a.biereznoj@pm202.elodz.edu.pl lub k.krawczyk@pm202.elodz.edu.pl z
informacją o danych uczestnika: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa grupy.
- Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie przez Uczestników wypełnionej karty
zgłoszeniowej i oświadczenia rodzica do siedziby Przedszkola Miejskiego nr 202 w Łodzi, do skrzynki
znajdującej się w szatni przedszkola – dokumenty powinny znajdować się w podpisanej i zaklejonej
koszulce foliowej.

Ocena prac:
- Organizator konkursu powoła jury, które dokona oceny prezentacji utworów i przyzna I, II i III
miejsce oraz wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział, a laureaci dodatkowo
nagrody rzeczowe.
- Kryteria oceny prac:
❏ dykcja
❏ tempo
❏ modulacja
❏ intonacja
❏ ogólny wyraz artystyczny

Zapraszamy do udziału.

Karta Zgłoszenia
KONKURS „POECI Z ŁODZI I REGIONU”
Imię i nazwisko dziecka .............................................................................................................
Wiek, nazwa grupy......................................................................................................................
Imię i nazwisko rodzica ..............................................................................................................
Tytuł utworu................................................................................................................................
Kontakt........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Łódź, dnia ………………….
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Oświadczenie rodzica
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
w konkursie recytatorskim " POECI Z ŁODZI I REGIONU”
organizowanym przez PM nr 202 w Łodzi,
oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
do celów związanych z jego udziałem w konkursie.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000)
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