
REGULAMIN VIII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU  

„MOJA ULUBIONA POSTAĆ                                              

Z BAŚNI I MITÓW”  
 

1. Cele konkursu:  

� pobudzanie wyobraźni, kreatywności i inwencji twórczej 

dzieci 

� kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi 

środkami wypowiedzi artystycznej 

� popularyzowanie twórczości literackiej, promocja czytelnictwa literatury pięknej 

wśród uczniów 

� kształtowanie nawyku czytania i budowanie emocjonalnej więzi z książką. 

2. Organizator: 

�  Szkoła Podstawowa nr 28  im. płk. Łukasza Cieplińskiego  

       w Rzeszowie. 

3. Uczestnicy: 

� konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich, czwartych i piątych szkoły 

podstawowej 

� konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach (indywidualnej i grupowej) 

� z każdej szkoły można wytypować po 1 zespole i 1 uczestniku indywidualnym 

� grupa teatralna może liczyć do 3 osób. 

4. Zgłoszenia uczestników: 

� zgłoszenia uczestników (imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko 

opiekuna prowadzącego) można dostarczyć osobiście, przesłać faksem (017 7482062) 

bądź na adres: 

 Szkoła Podstawowa nr 28 im. płk. Łukasza Cieplińskiego 

35 -118 Rzeszów, ul. Solarza 12 

Tel. 017 7482070 

w terminie do 15.01. 2018 r. 

 

 



5. Przebieg konkursu: 

� zadaniem uczestników konkursu będzie zaprezentowanie dowolnej postaci z baśni       

i mitu (wcielenie się w dowolną postać) 

� każdy indywidualny uczestnik konkursu przygotowuje prezentację trwającą                  

3 - 5 minut 

� inscenizacja wybranego fragmentu przez grupę (czas prezentacji do 10 minut) 

� o kolejności wystąpienia będzie decydowało wcześniejsze losowanie  

� kostiumy, rekwizyty, dodatkowe elementy scenografii, muzykę i sprzęt uczestnicy 

przygotowują we własnym zakresie. 

6. Ocenie podlegać będzie: 

TREŚĆ 

- ciąg zdarzeń   

- dynamika 

- bogate słownictwo, piękna budowa zdań 

- morał 

WYKONANIE 

- kontakt ze słuchaczem 

- autentyczność (utożsamianie z postacią) 

- mowa ciała 

- dykcja 

- dobór tekstu 

- wrażenie artystyczne 

- strój (pomysłowość) 

7. Nagrody: 

� zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe 

� pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

8. Termin: 

Konkurs odbędzie się 05.03 2018r. o godz.11.00  w Szkole Podstawowej nr 28 w Rzeszowie. 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.zs6.resman.pl 

Dodatkowych informacji nieobjętych regulaminem udzielają: 

Izabela Jendryassek 

Barbara Mindziak 

 

 Tel. 17 7482088 

                                                                             Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 


