
REGULAMIN 

SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III  

„SAINT PATRICK’S DAY POEM”  

  

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. św. 

Maksymiliana Kolbego w Teresinie 

 

Cele konkursu: 

  

• Dodatkowa motywacja do nauki i doskonalenia znajomości języka angielskiego; 

• Pogłębianie wiedzy o kulturze anglojęzycznej (Dzień Świętego Patryka); 

• Popularyzacja poezji anglojęzycznej; 

• Stworzenie dzieciom zainteresowanym językiem angielskim możliwości 

zaprezentowania swoich umiejętności językowych; 

• Doskonalenie umiejętności recytatorskich. 

• Zachęcanie do nauki języka angielskiego poprzez zabawę i twórczą rywalizację. 

 

 

 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 

 

• Każdy z uczestników wybiera dowolny wiersz lub rymowankę w języku 

angielskim, tematycznie związaną z Dniem Świętego Patryka.  

• Następnie, uczeń przygotowuje interpretację wiersza i przedstawia jeden wiersz  

w języku angielskim opanowany na pamięć. Podczas prezentacji dozwolone jest 

wykorzystanie środków artystycznych takich jak : mimika, gesty, ruch, strój czy 

inne rekwizyty. 

• Uczestnik konkursu nagrywa swoje wystąpienie recytatorskie (filmik) i dostarcza 

je swojemu nauczycielowi języka angielskiego jako załącznik do wiadomości  

w e-dzienniku (plik lub link do pliku) lub na nośniku zewnętrznym (pendrive).  

• Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.  

• Prosimy o załączenie do nagrania dokumentu z tekstem prezentowanego utworu.  

 

• Wiersz można wybrać z podanych stron internetowych:   

 

https://www.weareteachers.com/st-patricks-day-poems-for-kids/ 

https://www.dltk-holidays.com/patrick/songs/index.htm 

https://www.classroompoems.com/st-patricks-day-poems.html 

https://littlelearningcorner.com/2017/02/5-st-patricks-day-poems-for-kids.html 

https://www.weareteachers.com/st-patricks-day-poems-for-kids/
https://www.dltk-holidays.com/patrick/songs/index.htm
https://www.classroompoems.com/st-patricks-day-poems.html
https://littlelearningcorner.com/2017/02/5-st-patricks-day-poems-for-kids.html


 

• Prace konkursowe należy nadsyłać do 24.03.2023 r.  

• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca marca 2023 r.  

 

 

Ocena recytacji:  

Komisja konkursowa, składająca się z nauczycieli języka angielskiego, dokona 

oceny nadesłanych prezentacji według następujących kryteriów:  

1. Dobór repertuaru (długość wiersza, zgodność prezentacji z tematyką konkursu)  

(0-3 pkt.);  

2. Stopień opanowania tekstu (0-3 pkt.);  

3. Interpretacja i ogólny wyraz artystyczny (0-5 pkt.);  

4. Poprawność wymowy w języku angielskim (0-5 pkt.).  

 

Nagrody:  

Uczniowie będą rywalizować w następujących kategoriach wiekowych:   

Kategoria I    klasy 1   

Kategoria II   klasy 2  

Kategoria III  klasy 3  

W poszczególnych kategoriach jurorzy przyznają miejsca od pierwszego do 

trzeciego oraz ewentualne wyróżnienia.   

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, jak również 

oceny celujące z języka angielskiego.  

  

Postanowienia końcowe:  

Kwestie sporne rozstrzyga przewodniczący komisji konkursowej.   

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga komisja konkursowa.   

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają nauczycielki języka 

angielskiego w klasach I- III p. Edyta Wróblewska i p. Marta Mońka. 
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