
V  Wielobój  Patriotyczny ,,To Polska - to moja Ojczyzna”   

18 kwietnia 2020 r. godz. 10.00 

Wielobój został objęty patronatem honorowym  

przez Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego,  

Metropolitę Poznańskiego. 

Patronat medialny sprawować będzie „Gazeta Jarocińska” 

   

Regulamin Wieloboju 

I . ORGANIZATOR: 

Organizatorem wieloboju jest Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Noskowie 

II. CELE: 

- uczczenie 1054  rocznicy Chrztu Polski - powstania państwa polskiego, 

- uczczenie 100. Rocznicy zaślubin Polski z morzem, 

- kształtowanie tożsamości narodowej, 

 - budzenie zainteresowania historią i kulturą  Polski, 

 - rozwój wrażliwości artystycznej i wyobraźni uczniów. 

 

III. UCZESTNICY WIELOBOJU: 

 Wielobój skierowany jest do uczniów klas I-VIII  szkół podstawowych. Każdą 

szkołę reprezentować będą trzyosobowe zespoły. 

 

IV. PRZEBIEG WIELOBOJU: 

         1. Konkurs plastyczny -  tematyka, format. 

     Tematyka prac dotyczy plastycznego przedstawienia zaślubin Polski 

z morzem. Prace muszą być wykonywane w formie plakatu. Dopuszczalne są 



wszystkie techniki plastyczne z fotografią włącznie. Format nie powinien być 

mniejszy niż A3(duży blok rysunkowy) i nie większy niż A1(100x70cm). 

    Przebieg konkursu i terminy: 

   - Uczniowie wykonują prace samodzielnie. Mogą korzystać z opieki  

     artystycznej nauczyciela. 

   - Każdy zespół ze szkoły przysyła jedną pracę w terminie do 3 kwietnia 

      na adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Noskowie, ul.  

     Szkolna 28, 63-233 Jaraczewo lub dostarczyć osobiście. 

   - Do każdej pracy należy dołączyć imię i nazwisko wykonawcy oraz nazwę  

     szkoły. 

   - Jury dokona oceny prac w skali 0 - 10 pkt, uwzględniając walory plastyczne  

    (maks. – 7 pkt) i sposób przedstawienia tematu (maks. – 3 pkt)  

 

   2. Konkurs recytatorski: 

   - Prezentacja wiersza o tematyce morskiej , dostosowanego do możliwości  

     odtwórczych wykonawcy, czas występu nie powinien przekraczać 3 minut. 

      Kryteria oceny: 

          - dobór i rozumienie tekstu ( maks. 3 pkt ), 

- zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji (maks. 3 pkt ),  

- poprawność i ekspresja wypowiedzi (maks. 2 pkt ),  

- dykcja oraz opanowanie tekstu ( maks .2 pkt ). 

 

  3. Konkurs piosenki: 

- Prezentacja piosenki o morzu – mogą być szanty . Uczestnicy konkursu  

   prezentują utwory wyłącznie w języku polskim, z podkładem muzycznym lub  

   a’capella. 

           Kryteria oceny: 

- dobór repertuaru (maks. 3 pkt ) , 

- interpretacja utworu i ogólny wyraz artystyczny (maks. 3 pkt ), 

- wrażenie artystyczne (maks. 2 pkt ),  



- muzykalność i warunki głosowe wykonawców (maks. 2 pkt ) . 

 

   4. Konkurs  na najciekawszą prezentację multimedialną  ,,Zaślubiny 

Polski z morzem.” Czas prezentacji - do 6 min. 

 Kryteria oceny: 

- zawartość merytoryczna -1pkt 

- język prezentacji -1pkt  

– zwięzłość - 1pkt 

– czytelność -1pkt 

– estetyka - 1pkt 

– staranność -1pkt 

– czas prezentacji -1pkt 

– innowacyjność - 2pkt. 

 

V.  NAGRODY: 

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające ich udział w konkursie, 

laureaci – wyróżnienia i nagrody. 

 

VI.  ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW: 

  Zgłoszenia do konkursu dokonują szkoły do dnia 20.03.2020 r. na adres  

   szkoły:  Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka  w Noskowie, ul. Szkolna  

   28 ;   63 - 233 Jaraczewo,  lub telefonicznie 62 – 740 – 00 - 60  

 

VII.  INFORMACJE: 

1. Kolejność prezentacji zostanie wyłoniona drogą losowania.   

2. Wszelkich informacji udzielają koordynatorzy wieloboju:  

     M. Dadok i  M. Dziecichowicz; tel. 511 – 801- 995 

                             

  

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY! 


