
  

 

 

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

„MÓJ POMYSŁ NA WIERSZ ROSYJSKI DLA DZIECI”  

W RAMACH  

III WARSZAWSKIEGO FESTIWALU JĘZYKA ROSYJSKIEGO 

 
 

ORGANIZATOR:  
 

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka”, 01-122 Warszawa,  

ul. Garbińskiego 1, Tel. 22 836 48 38, hochpawel@gmail.com  

 
CELE KONKURSU: 

 propagowanie kultury rosyjskiej i języka rosyjskiego wśród uczniów                                          

i uczennic szkół podstawowych, klas gimnazjalnych SP i ponadpodstawowych, 

 kształtowanie kultury żywego słowa,  

 motywowanie uczniów do dalszej nauki języka rosyjskiego na wyższych etapach 

edukacyjnych, 

 doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich, 

 sprawdzenie przez uczniów umiejętności językowych – określenie poziomu biegłości 

językowej, 

 popularyzacja literatury rosyjskiej dla dzieci i poszerzanie wiedzy na temat kultury 

Rosji. 

 

UCZESTNICY KONKURSU: 

 

 Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych SP i 

szkół ponadpodstawowych m.st. Warszawy.  

 

TERMINARZ KONKURSU: konkurs odbędzie się 08.03.2018 r. 

 

 

Zadanie  Recytacja wybranego wiersza dla dzieci w języku rosyjskim 

Czas trwania  do 5 minut 

Uczestnicy  uczniowie szkół m.st. Warszawy  
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SZCZEGÓŁY KONKURSU: 

 

1. Do dnia 15 lutego 2018 r. roku przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do udziału                           

w Konkursie  TYLKO drogą mailową: hochpawel@gmail.com  

 

 

2. Uczestnik przygotowuje do recytacji w języku rosyjskim jeden wiersz z rosyjskiej 

literatury dziecięcej. Recytacja wiersza w dowolnej formie (scenki, dialogi, monologi) 

indywidualnie bądź w grupach do 3 osób. Jedna szkoła może wystawić nie więcej niż 

4 uczestników.  

 

3. W dniu 8 marca 2018 r. uczniowie, biorący udział w konkursie, zaprezentują swoje 

umiejętności recytatorskie podczas 

 

KONKURSU „MÓJ POMYSŁ NA WIERSZ ROSYJSKI DLA DZIECI” 

W RAMACH WARSZAWSKIEGO FESTIWALU JĘZYKA 

ROSYJSKIEGO 

   

Miejsce: 

 

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka”, 01-122 

Warszawa, ul. Garbińskiego 1 

 

4. W kwietniu 2018 odbędzie się rozdanie nagród, wyróżnień  

i dyplomów przyznanych przez Jury. Komisja konkursowa będzie oceniać m. in. 

sztukę interpretacji, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny. 

 

5. Organizator dokumentuje wszystkie działania związane z realizacją Konkursu                             

w celu stworzenia Kroniki Konkursu.  

 

6. Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych: imienia                                

i nazwiska, wizerunku oraz nazwy i adresu szkoły przez LXXXVI Liceum 

Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka”, 01-122 Warszawa, ul. Garbińskiego 1 w 

ramach Konkursu i udokumentowania jego realizacji – Kronika Konkursu (multimedia 

- umieszczenie na stronach internetowych LXXXVI LO.  

 

7. Zgłoszenia zespołów inną drogą niż mailowa nie będą brane pod uwagę. 

Wystąpienie trwające dłużej  niż regulaminowy czas - nie będzie oceniane przez 

komisję konkursową. 
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ZAPRASZAMY! 
 

Koordynator konkursu 

Paweł Hoch  

 

 


