
Przedszkolaki w świecie poezji 

Od 2013 r., z inicjatywy p. Alicji Dubel – dyrektora szkoły, co roku 

organizujemy konkurs recytatorski dla wychowanków zamojskich przedszkoli. 

Celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja poezji  wśród dzieci i  ich 

rodziców, rozwijanie uzdolnień artystycznych i doskonalenie umiejętności 

recytatorskich, a także integracja uczestników, połączona z promocją 

przedszkoli w środowisku szkolnym. 

Każda edycja konkursu odbywa się pod innym hasłem: 

 

V edycja: „Kto Ty jesteś…? – Polak mały.” 

W 2018r., w ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez 

Polskę, Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. 

Mickiewicza w Zamościu zorganizowała konkurs recytatorski dla dzieci z 

zamojskich przedszkoli pod hasłem: „- Kto Ty jesteś? – Polak mały…”. W 

konkursie wzięło udział 65 uczestników w wieku 5-6 lat z 13 zamojskich 

przedszkoli. Recytacje przedszkolaków poprzedziło wspólne odśpiewanie 

hymnu narodowego i odtańczenie poloneza przez parę artystów z zespołu 

„Zamojszczyzna”. Zmagania recytatorów obserwowali zaproszeni 

Dyrektorzy  przedszkoli, Panie wychowawczynie, rodzice oraz przedstawiciele 

zamojskich mediów. 

 



 

Konkursy z roku na rok cieszą się ogromną popularnością wśród 

przedszkolaków, którzy bardzo licznie przybywają do naszej szkoły, aby móc 

zaprezentować swoje talenty. Już czekamy na kolejne edycje… 

 

IV edycja: „ Wiosna  – ach, to Ty.” 

 Pod takim hasłem zorganizowano czwartą już edycję konkursu recytatorskiego 

adresowanego do wychowanków zamojskich przedszkoli. 

Przedsięwzięcie odbyło się 31 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 7 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Zamościu. Tradycyjnie już w 

przesłuchaniach mogli wziąć udział zarówno dzieci, jak i ich rodzice. 

Uczestnicy występowali w trzech kategoriach: 

Duety (dzieci lub rodzic + dziecko) 

Dzieci 5 – letnie 

Dzieci 6 – letnie 

Do zaprezentowania swoich ulubionych wierszy o tematyce „wiosennej” 

zgłosiło się 39 uczestników z 8 przedszkoli. W pięknej barwnej scenografii i 

bardzo miłej atmosferze, można było usłyszeć utwory znanych i mniej znanych 

twórców poezji dziecięcej.  



 

 

 

III edycja: „Czy ktoś jeszcze lubi wiersze?” zgromadziła w naszej szkole 

maluchy z 10 zamojskich przedszkoli. Przegląd umiejętności scenicznych 

przedszkolaków był o tyle wyjątkowy, że wzięli w nim udział również rodzice.  



 

 



II konkurs odbył się pod hasłem "Zima znowu swym urokiem czaruje...", 

dlatego dzieci deklamowały wiersze o bałwankach, padającym śniegu, 

zabawach na sankach, na nartach. Nie zabrakło też dobrych rad dla amatorów 

sportów zimowych. Dzieci miały wspaniałe kostiumy, które komponowały się z 

zimową dekoracją. 

 



I edycja pt. „Lokomotywą w świat poezji”   została zorganizowana w 

marcu 2013r. w ramach obchodów Roku Juliana Tuwima.  Już po pierwszych 

przesłuchaniach najmłodszych uczestników stało się jasne, że maluchy bardzo 
poważnie podchodzą do konkursów. Miały piękne stroje i rekwizyty, a 

recytacje były na najwyższym, wyrównanym poziomie. 

 

 


