
REGULAMIN  III EDYCJI SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKO – WOKALNEGO 

W GWARZE ŚLĄSKIEJ  

„Po naszymu… pogodomy, pośpiywomy” rok szkolny 2020/2021 
+ konkurs na PREZENTACJĘ  

1. Organizatorzy: 
·    Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Gliwicach 
·   osoby odpowiedzialne: Aleksandra Swierczek, Partycja Małkiewicz 

2. Cele konkursu: 
·    pielęgnowanie i popularyzowanie gwary śląskiej, 
·    promowanie języka i kultury Górnego Śląska i jego stolicy, 
·    rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji, 
·    kształtowanie poczucia własnej tożsamości i przynależności do społeczności lokalnej, 
·    dbałość o piękną i wyraźną wymowę, 
·    dbałość o kulturę słowa, 
·    poznanie pracy innych – konfrontacja dorobku, 
⋅   doskonalenie umiejętności tworzenia prezentacji 
⋅ pielęgnowanie tradycji, zwyczajów, potraw z Górnego Śląska 
⋅ poznanie najciekawszych miejsc na Śląsku. 
 
4. Warunki uczestnictwa w części pierwszej (WYSTĘP) 
·    konkurs adresowany jest do uczniów klas 4– 8, 
·    każdy uczestnik powinien przygotować recytację dowolnego tekstu w gwarze śląskiej 
(wiersz, fragment prozy, tekst gawędziarski, kawały) lub piosenkę. Czas recytacji/śpiewu nie 
może przekroczyć 5 minut.  

6.  Kryteria oceny WYSTĘPU 
·    poprawność wymowy gwarowej, 
·    dobór tekstu (wartości artystyczne utworów, dostosowanie tekstów do możliwości      
wykonawczych uczestnika), 
·    interpretacja utworu (dykcja, emisja, ekspresja), 
·   strój ludowy lub jego elementy, rekwizyty.  
·    ogólny wyraz artystyczny. 

7. Warunki uczestnictwa w części drugiej (PREZENTACJA) 
⋅ konkurs adresowany jest do uczniów klas 4– 8, 



⋅ prezentacja musi być wykonana w programie POWER POINT, 
⋅ prezentacja powinna zawierać min. 10 slajdów, 
⋅ na prezentacja nie może składać się z samych obrazków, ani z samego tekstu, 
⋅ tekst nie może być skopiowany z Internetu, 
⋅ prezentacja powinna omawiać różne zagadnienia: język, tradycję, potrawy, miejsca, 
⋅ na ostatnim slajdzie należy umieścić bibliografię (spis materiałów: książek i artykułów, 

z których się korzystało. 

8. Kryteria oceny PREZENTACJI 
⋅ poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, 
⋅ staranność, oryginalność, atrakcyjność, estetyka, 
⋅ różnorodność prezentowanych treści związanych ze Śląskiem. 

9. Organizatorzy przewidują nagrody i dyplomy. 

10. Oceny dokona jury. Decyzja jury jest ostateczna. 


