
Publiczne Przedszkole Językowe ,,Pod Magnolią’’ ma zaszczyt zaprosić wszystkie 

Przedszkolaki do udziału w konkursie recytatorskim pod tytułem.: 

“DLA MAMY I TATY” 

Cele konkursu:  

– popularyzowanie poezji dziecięcej 

– rozwijanie zdolności recytatorskich 

– zainteresowanie dzieci poezją 

– zachęcanie do występów na scenie 

– prezentacja umiejętności artystycznych dzieci 

– uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze 

 Repertuar: Uczestnik konkursu (przedszkolak) może recytować jeden wybrany wiersz polskich autorów o 

tematyce wiosennej. 

Może wybrać wiersz spośród poniższych propozycji lub zgłosić do konkursu swój  wybrany utwór (do dnia 

06.05.2022- PIĄTEK)   

Dzieci wystąpią w dwóch kategoriach wiekowych: 

1) 3-4 LATKI 

2) 5-6 LATKI 

 KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 20 MAJA 2022 (PIĄTEK) roku w przedszkolu  “Pod Magnolią” o godzinie 10:00. 

Ogłoszenie wyników nastąpi tego samego dnia. 

  

Warunki uczestnictwa:  

● przygotowanie w domu wiersza polskiego autora o tematyce związanej z rodziną  i wyrecytowanie 

utworu podczas konkursu – zachęcamy rodziców do pomocy w przygotowaniu dziecka 

 

● odpowiedni strój / przebranie, które podkreśli walory artystyczne występu 

 

● zgłoszenie u wychowawców grup dzieci do konkursu  – przez Rodziców  do 6 maja (piątek) 2022 roku.  

 

● Prosimy podać tytuł wiersza jaki dziecko będzie decydować przy zgłoszenia dziecka do konkursu.  

 

Jury oceniać będzie:  

● dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie 

● interpretację utworu 

● ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój, rekwizyty itp.) 

Zapraszamy serdecznie do udziału i wspólnej zabawy wszystkie dzieci! 



The Public Language  Kindergarten „Pod Magnolią” is pleased to invite the 

preschoolers to participate in a contest entitled  

“FOR MOM AND DAD” 

 

Aims of the competition: 

– popularising children’s poetry 

– developing recitation skills 

– children’s interest in poetry 

– encouraging children to performance on stage 

– presentation of children’s artistic skills 

– teaching competition in a friendly atmosphere 

Repertoire: A contest participant (preschooler) may recite one selected poem by polish authors about 

spring. 

Participant can choose the source of the poem or submit a selected work to the competition 

organisers (until 06/05/2022) 

Children will perform in two age categories: 

1) 3-4 YEARS OLD  

2) 5-6 YEARS OLD  

THE COMPETITION WILL TAKE place on 20th MAY 2022 (Friday) at 10:00 am in the „Pod 

Magnolią” kindergarten. 

Conditions of Participation: 

– preparing at home a poem by a Polish author on a spring theme – we encourage parents to help 

their children with the preparation 

– appropriate costume / disguise, which will emphasize the qualities of the performance 

– registration with the teachers by parents of individual groups until 6 May 2022. 

- Please provide the title of the poem which the child will decide when submitting the child to the 

competition. 

The jury will judge: 

1) selection of the text and its memorization 

2) interpretation of the piece 

3) general artistic expression (justified stage gesture, elements of movement, costume, props, etc. ) 

We cordially invite children to participate and play together!  
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