
 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady 

Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie 

 

zaprasza zgłoszonych uczniów do udziału  

w 14 miejskim logopedycznym konkursie recytatorskim 

z cyklu 

„MY SIĘ MÓWIĆ NIE BOIMY” 

pod hasłem  

„Jan Brzechwa – najpiękniejsze wiersze dla dzieci” 
 

 

Konkurs odbędzie się we wtorek 26 listopada 2019 r. w sali 

Centrów Zabaw Fantazja w Rzeszowie przy ulicy Podpromie 10 

 

 

 

 
 

Informacje w sprawie konkursu:  mgr Agata Drałus, e-mail: agatad@onet.eu, tel.  698808912 

 

 Patroni:  

   

 
 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 17 
z Oddziałami Integracyjnymi 

im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich 
 

                              35 – 051 Rzeszów  ul. Bulwarowa 3 

                         tel. 17-7482480,  e-mail:sp17rzeszow@interia.pl 
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Cele konkursu: 

▪ Prezentacja umiejętności uczniów. 

▪ Popularyzowanie poezji dziecięcej. 

▪ Doskonalenie umiejętności językowych, komunikacyjnych i społecznych. 

▪ Przezwyciężanie lęku i nieśmiałości przed wystąpieniem publicznym. 

▪ Włączanie osób niepełnosprawnych w działalność twórczą. 

▪ Tworzenie wspólnej płaszczyzny integracji świata przez uczniów szkół ogólnodostępnych, 

integracyjnych i specjalnych. 

 

W konkursie wezmą udział  zgłoszeni uczniowie z następujących placówek:   

• SP nr 17 w Rzeszowie, 

• SP nr 22 w Rzeszowie, 

• ZSO nr 4 w Rzeszowie, 

• ZS im. UNICEF w Rzeszowie, 

• SP nr 2 w Niechobrzu. 

 

Zadanie konkursowe: 

Należy przygotować recytację dowolnego wiersza dla dzieci Jana 

Brzechwy.  Mile widziane rekwizyty, ilustracja, charakteryzacja  lub strój 

do prezentowanego utworu.  

Obowiązuje strój galowy. 

Konkurs odbędzie się dnia 26.11.2019 r. (wtorek) w sali Centrów Zabaw Fantazja 

w Rzeszowie przy ul. Podpromie 10  

Czas trwania imprezy 8.30 - 11.30. 

Przebieg  imprezy: 

-rejestracja uczestników/ powitanie - 8.30- 8.45 

-prezentacja wierszy- 8.45- 9.45 

-poczęstunek / obrady jury- 9.45- 10.10 

- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 10.10- 10.30 

-godzina zabaw na sali - 10.30- 11.30 

Kolejność występów uczniów ustala organizator. 

Komisja konkursowa dokona oceny, ogłosi wyniki i wręczy nagrody w dniu konkursu, 

po zakończeniu prezentacji przez uczniów.  

Informacje dodatkowe: 

- miejsce w którym odbędzie się konkurs posiada bariery architektoniczne: 

brak windy i schody. Serdecznie prosimy opiekunów o zapewnienie swoim 

podopiecznym - uczestnikom z niepełnosprawnością ruchową wejścia na górę. 

 

Zapraszamy! 


