Regulamin Konkursu Krasomówczego „Poznaj swój region”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z obszaru LGD.
Cele konkursu:
 zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego,
z wykorzystaniem elementów słownika regionalnego (gwary),
 kształtowanie u uczniów postawy miłości „małej Ojczyzny”,
 rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia,
 kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli,
 zachęcanie do poznawania własnego regionu, jego historii, dorobku, wyszukiwanie ciekawych tematów
i ich prezentowanie,
 przeciwdziałanie zachowaniom patologicznym wśród dzieci i młodzieży.

Organizator:
Konkurs organizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową w Warszawicach, Warszawice 13, o8-443
Sobienie-Jeziory, tel.: 25 6858123.

Kategorie wiekowe:
Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych:
 I kategoria – uczniowie kl. I –III szkół podstawowych
 II kategoria – uczniowie kl. IV – VI szkół podstawowych
 III kategoria – uczniowie kl. VII – VIII szkół podstawowych i kl. III gimnazjum.
Termin konkursu:
18 marca 2019r.
Przebieg konkursu:
 zainteresowani uczniowie zgłaszają się do nauczycieli języka polskiego lub wychowawców,
 przesłuchania konkursowe odbędą się 18 marca 2019r. w PSP w Warszawicach,
 występy uczniów ocenia jury,
 w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody (3 miejsca i 4 wyróżnienia),
 organizator zastrzega sobie możliwość zmian kategorii wiekowych oraz sposobu przyznawania nagród,
np. w przypadku małej liczebności uczestników określonej kategorii.
Forma i tematyka konkursu:
 uczestnik prezentuje tekst przygotowany samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela,
 tekst wygłaszany jest z pamięci,
 maksymalny czas prezentacji wynosi 5 min,
 zalecana jest prezentacja walorów własnego regionu, jego zabytków, historii i sylwetek ciekawych
ludzi, bliskich sercu uczestnika oraz zasłużonych dla regionu,





wygłaszany tekst powinien wiązać się z zainteresowaniami uczestnika,
w trakcie wystąpienia dopuszcza się improwizację,
uczestnik powinien zadbać o konstrukcję wypowiedzi oraz bogactwo języka, jasno formułować myśli,
emocjonalnie oddziaływać na słuchacza, np. poprzez zmianę mimiki, zadbać o schludny i elegancki
wygląd, zbędne są przesadna gestykulacja oraz wykorzystanie rekwizytów.

Propozycje tematów wystąpień:
 Mój rodzinny dom, moja miejscowość, położenie, krajobraz.
 Zasłużeni ludzie mojego regionu.
 Historia mojej ojcowizny.
 Najciekawsze szlaki turystyczne.
 Obrzędy, zwyczaje regionu.
 Gwara, przyśpiewki.
 Moja szkoła.
 Legendy i niezwykłe historie regionu.
Uczniowie najmłodszej kategorii wiekowej (kl. I-III):
 Ich zadaniem jest ułożyć krótki wierszyk o tematyce wskazanej wyżej i wyrecytować go.

„Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Szła kapela przez wieś!” mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego i zachowanie dziedzictwa
lokalnego poprzez poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu przez organizację cyklu konkursów w okresie realizacji
operacji realizowana jest w ramach projektu grantowego LGD Natura i Kultura pn. „Pomysł na wolny czas”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

