Polska Szkołą w Luton i Dunstable
Konkurs recytatorski Wierszowisko 2018

„Bociek, bociek leci!
Dalej, żywo, dzieci!”
Rymy i strofy o kotkach i pieskach,
i żabce, i żuczku, a nawet o bocianie,
co przemierza świat.
Wiersze o zwierzątkach
z mojego podwórka i z wielkiego świata.
Jaki jest cel konkursu?
•
•
•

Poznać i przedstawić polskie wiersze, które nam się podobają
Zrobić to z przyjemnością
Wyłonić troje uczniów i jeden zespół, którzy zaprezentują szkołę na Festiwalu Polskiej Poezji dla Dzieci i
Młodzieży Wierszowisko w Polskiej Macierzy Szkolnej

Kto może wziąć udział?
Do konkursu mogą zgłaszać się wszyscy chętni uczniowie w kategoriach:
- indywidualnej
- zespołowej; zespoły do 15 osób mogą być z jednej klasy lub z różnych klas; zespół zgłasza się do eliminacji
klasowych w jednej klasie; uczestnicy indywidualni mogą brać udział w kategorii zespołowej

Jakie wiersze można wybrać?
Uczestnicy konkursu wybierają jeden wiersz zaczerpnięty z zasobu współczesnej poezji dziecięcej powstałej
na przestrzeni ostatnich lat.
Czas prezentacji w kategoriach indywidualnych nie może przekraczać 4 minut, a występ zespołowy nie
może przekraczać 10 minut. Rozstawienie scenografii nie może trwać dłużej niż 5 minut.

Jakie są kryteria oceny?
a. Opanowanie pamięciowe tekstu
0-5 punktów
b. Interpretacja tekstu, czyli: dykcja, intonacja i modulacja głosu, rozumienie tekstu recytacji,
artykulacja, przestankowanie
0-5 punktów
c. Walory aktorskie: mimika, gesty, ruch sceniczny 0-5 punktów
d. Ogólny wyraz artystyczny
0-5 punktów

Nagrody i wyróżnienia
Laureaci etapu szkolnego otrzymują nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy

Kiedy i gdzie odbywa się konkurs?
10 marca – konkurs w klasach; zwycięzcy w kategoriach indywidualnej i zbiorowej przechodzą do eliminacji
szkolnych.
17 marca – konkurs szkolny w czterech kategoriach wiekowych:
4-6 lat (klasy 0, 1, 2), 7-9 lat (klasy 3, 4, 5), 10-12 lat (klasy 6, 7, 8), 13+ (klasy 9, GCSE i A-level)
Jury w składzie: kierownik, nauczyciel z klas młodszych, nauczyciel koordynator konkursu oraz uczeń z klas
młodszych i uczeń z klas starszych niebiorący udziału w konkursie oceniają występy indywidualne i
zbiorowe, wyłonią zwycięzców indywidualnych i zbiorowych w poszczególnych kategoriach oraz troje
indywidualnych reprezentantów szkoły oraz jeden zespół, którzy wezmą udział w Festiwalu Polskiej Poezji
dla Dzieci i Młodzieży Wierszowisko 2018 w Polskiej Macierzy Szkolnej.
24 czerwca 2018 w Sali Teatralnej POSK-u w Londynie – konkurs wszystkich szkół sobotnich i wyłonienie
zwycięzców
Koordynatorki konkursu – Agnieszka Białka i Bogumiła Worowiec

