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Lokomotywa poezji Brzechwy i Tuwima 

Zapraszamy uczniów klas 1, 2, i 3 szkół podstawowych z Powiatu 

Krotoszyńskiego, do wzięcia udziału w konkursie poezji Juliana Tuwima i Jana 

Brzechwy. Finał odbędzie się w Bibliotece Publicznej w Krotoszynie dnia 31 maja 

2019 r. Początek o godzinie 10.00. w sali głównej na parterze. Organizatorem 

konkursu jest Fundacja PROGRESSUS we współpracy z Krotoszyńską Biblioteką 

Publiczną im. Arkadego Fidlera w Krotoszynie. 

Zgłoszenia uczniów prosimy przekazać do dnia 24 maja 2019 r. na adres 

Fundacji PROGRESSUS; progressus.krotoszyn@gmail.com 

W załączeniu formularz zgłoszeniowy, który po wypełnieniu należy 

przesłać na adres mailowy Fundacji PROGRESSUS (powyższy). 

Każda szkoła może wystawić:  

1. Po jednym uczestniku modułu recytatorskiego na poziomie klas: 1, 2 i 3. 

(łącznie trzech uczniów) 

2. Po trzy prace plastyczne na poziomie klas 1, 2 i 3 (łącznie 9 prac) 

3. Po jednym uczestniku modułu małego aktora na poziomie klas: 1, 2 i 3. 

(łącznie trzech uczniów). 

Prace plastyczne należy dostarczyć do Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej w 

do dania 24 maja 2019 r. 
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Konkurs recytatorski 
Tematyka: 

Wiersze dla dzieci Juliana Tuwima i Jana Brzechwy  

Cele konkursu: 

1. Propagowanie piękna poezji 

2. Popularyzowanie utworów poetyckich o tematyce dziecięcej 

3. Doskonalenie umiejętności recytatorskich wśród dzieci 

4. Umożliwienie dzieciom występu przed publicznością 

5. Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze 

6. Uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu 

7. Propagowanie wartości rodzinnych i społecznych 

Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas od 1 do 3 szkól podstawowych z Powiatu 
Krotoszyńskiego. 

2. Uczniowie będą oceniani w trzech kategoriach – klasa 1, klasa 2, klasa 3; 

a. W każdej kategorii organizatorzy przewidują przyznanie 1, 2, 3 miejsca. 

b. Jeśli Jury uzna to będą także przyznawane równorzędne wyróżnienia. 

3. Każdy uczeń przygotowuje na pamięć jeden wybrany przez siebie wiersz dla dzieci, autorów: 
Juliana Tuwima lub Jana Brzechwy. 

4. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 3 minut. 

5. Uczniowie biorący udział w konkursie będą oceniani za (kryteria oceny): 

a. Opanowanie pamięciowe wiersza 

b. Interpretacja tekstu 

c. Tempo recytacji (ciekawa i żywa ekspresja słowa) 

d. Poprawność językowa 

e. Ogólny wyraz artystyczny 

6. Przy ocenie recytacji nie będzie brany pod uwagę strój uczestnika. 
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Konkurs plastyczny 
Tematyka: 

Ilustracje do wierszy dla dzieci Juliana Tuwima i Jana Brzechwy  

Cele konkursu: 

1. Propagowanie piękna poezji 

2. Popularyzowanie utworów poetyckich o tematyce dziecięcej 

3. Uruchomienie wyobraźni dzieci w przenoszeniu treści poetyckiej na wartość dzieła plastycznego 

4. Rozbudzanie kreatywności dzieci 

5. Umiejętność wyrażania swoich myśli za pomocą obrazu 

6. Umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań plastycznych przed publicznością 

7. Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze 

8. Uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu 

9. Propagowanie wartości rodzinnych i społecznych 

Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas od 1 do 3 szkól podstawowych z Powiatu 
Krotoszyńskiego. 

2. Uczniowie będą oceniani przez publiczność zgromadzoną w Bibliotece Publicznej z okazji 
konkursu. 

3. Każdy przybyły na konkurs może oddać jeden głos na wybraną przez siebie pracę, w trzech 
kategoriach – klasa 1, klasa 2, klasa 3; 

a. W każdej kategorii organizatorzy przewidują przyznanie 1, 2, 3 miejsca. 

b. Jeśli Jury uzna to będą także przyznawane równorzędne wyróżnienia. 

4. Każdy uczeń przygotowuje interpretację plastyczką do wybranego przez siebie utworu 
poetyckiego Juliana Tuwima lub Jana Brzechwy. 

5. Praca powinna być wykonana w formacie A4, dowolną techniką. 

6. Uczniowie biorący udział w konkursie będą oceniani za (kryteria oceny): 

a. Trafność plastycznego przekazu 

b. Wkład pracy w wybranej technice. 

c. Staranność wykonanej pracy. 

d. Ogólny wyraz artystyczny. 
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Konkurs małego aktora 
Tematyka: 

Prezentacje wybranej postaci z wierszy dla dzieci Juliana Tuwima i Jana Brzechwy  

Cele konkursu: 

1. Propagowanie piękna poezji 

2. Popularyzowanie utworów poetyckich o tematyce dziecięcej 

3. Doskonalenie umiejętności aktorskich wśród dzieci. 

4. Uczenie i doskonalenie krasomówstwa. 

5. Umożliwienie dzieciom występu przed publicznością 

6. Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze 

7. Uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu 

8. Propagowanie wartości rodzinnych i społecznych 

Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas od 1 do 3 szkól podstawowych z Powiatu 
Krotoszyńskiego. 

2. Uczniowie będą oceniani w trzech kategoriach – klasa 1, klasa 2, klasa 3; 

a. W każdej kategorii organizatorzy przewidują przyznanie 1, 2, 3 miejsca. 

b. Jeśli Jury uzna to będą także przyznawane równorzędne wyróżnienia. 

3. Każdy uczeń przygotowuje na pamięć krótką wypowiedź charakteryzującą wybraną przez siebie 
postać występująca w wierszach dla dzieci, autorów: Juliana Tuwima lub Jana Brzechwy 

4. Ważnym uzupełnieniem wypowiedzi będzie przygotowany strój (kostium) przedstawiający daną 
postać.  

5. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 3 minut. 

6. Uczniowie biorący udział w konkursie będą oceniani za (kryteria oceny): 

c. Opanowanie pamięciowe tekstu prezentacji wybranej przez siebie postaci. 

d. Interpretacja tekstu. 

e. Tempo prezentacji (ciekawa i żywa ekspresja słowa) 

f. Poprawność językowa 

g. Ogólny wyraz artystyczny 

h. Przy ocenie prezentacji będzie brany pod uwagę strój uczestnika. 

 


