REGULAMIN PODKARPACKIEGO KONKURSU LITERATURA I
DZIECI
pod hasłem „Te co skaczą i fruwają…”.
Uwagi programowe i organizacyjne:
•

„Te co skaczą i fruwają…”, czyli nasi przyjaciele – pupile, zwierzęta,
o których chcemy, abyście nam opowiedzieli.

•

Przedmiotem
konkursu
jest
twórczość
wybitnych
w swoich utworach poruszają tematykę zwierząt,
i obecności w życiu dziecka i jego najbliższych.

•

Celem konkursu jest:

autorów,
którzy
ich traktowania

- popularyzowanie literatury dziecięcej,
inspirowanie
i wychowawczej,

do

poszukiwań

nowych

form

pracy

artystycznej

- rozwijanie wyobraźni i spontaniczności,
- promocja dokonań artystycznych dzieci,
- konfrontacja warsztatu instruktora – pedagoga,
- propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.

•

Uczestnicy prezentują 1 utwór wybranego autora i szkoła może wytypować ogółem w
w obu kategoriach wiekowych :
•

Recytacja - 4 uczestników

•

Piosenka - 4 uczestników

•

Inscenizacja (oparta na tekstach wybranego autora) - 1 prezentacja

Dwie kategorie wiekowe:
•

I-III – klasa szkoły podstawowej

•

IV-VI – klasa szkoły podstawowej

•

Czas indywidualnych prezentacji – do 5 min, inscenizacji – do 10 min.

•

Kryteria oceny w konkursie: dobór repertuaru, interpretacja, kultura słowa, kreacje
aktorskie, technika wokalna, oprawa muzyczna, prawdziwość wypowiedzi, walory
wychowawcze, ogólny wyraz artystyczny.

•

Eliminacje rejonowe będą przebiegać do końca listopada w terminach wyznaczonych
przez Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, Centrum Kulturalne w
Przemyślu, Tarnobrzeski Dom Kultury, Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu,
Gminny
Ośrodek
Kultury
w Lubeni i Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie.

•

Finał
Konkursu
odbędzie
się
w
Wojewódzkim
Domu
Kultury
w Rzeszowie w dniach 13, 14 grudnia 2022 r. po wcześniejszych przesłuchaniach w
rejonach. Nagrody rozdawane podczas przesłuchań rejonowych oraz finału
ufundowane będą przez Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.
„Bądźmy dobrzy na Święta” i prześlijmy mieszkańcom Domów Pomocy Społecznej ludziom starszym, samotnym i schorowanym odrobinę czułości. Akcja do której
Państwo zapraszamy , przy okazji konkursu polegać miałaby na tym, że dzieci
biorące udział w konkursie stworzą kartki świąteczne (każdy indywidualnie) dla osób
starszych. Kartki będzie można przywieźć w czasie przesłuchań rejonowych i na finał
konkursu
w grudniu. My postaramy się, aby trafiły do domów pomocy społecznej
w Rzeszowie przed świętami i przyniosły dużo radości osobom tam przebywającym.
W kartkach można zawrzeć motyw literacki, aby nawiązać do konkursu. Z góry
dziękujemy za przychylność i włączenie się do świątecznej i ciepłej akcji.
Uczmy dzieci czynić cuda…
Dodatkowych informacji udziela:
Edyta Gazda-Łuksa – 17 853 52 57 wew. 41
Danuta Pado - 17 853 52 57 wew. 43
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
ul. Okrzei 7, 35-002 Rzeszów
- Eliminacje rejonowe w Przemyślu odbędą się dnia 25 listopada 2022r.

- Eliminacje powiatowe w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie
odbędą się dnia 16 listopada 2022r. / środa/ o godz.10.00 . Zgłoszenia
prosimy nadsyłać do dnia 11 listopada br. - instruktor Krystyna
Czura tel.16 632 96 35

