
Zapraszamy do wzięcia udziału  

w I Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Piosenki  

o tematyce wiosennej 

oraz  

I edycji Konkursu Twórczości Dziecięcej            

pt: „Kapelusz Pani Wiosny” 

 
 Cele: 

- wyrabianie wrażliwości plastycznej i muzycznej, 

- rozwijanie możliwości wokalnych poprzez śpiew indywidualny, 

- kształtowanie twórczej postawy i kreatywności, 

- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości  estetycznej inspirowanej pięknem muzyki, 

- doskonalenie poziomu wykonawczego dzieci. 

- kształtowanie umiejętności prezentacji twórczości plastycznej i muzycznej. 
 

I. Organizacja: 

1. Konkurs organizowany jest przez Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu. 
2. Konkurs skierowany jest do dzieci 5-6 i 7- letnich z zabrzańskich przedszkoli oraz uczniów klas I SP nr 8, 14  
i 25 w Zabrzu. 
3. W konkursie wiosennej piosenki biorą udział wyłącznie soliści, a w konkursie plastycznym przyjmowane 
będą tylko prace indywidualne. 
4. W konkursach dzieci będą oceniane przez jury w różnych kategoriach. 
 

Konkurs muzyczny  Konkurs plastyczny  

I kat. - 5,6 i 7latki I kat. - 5 – latki 

II kat. - 6-7 latki 
 

5. Prace w konkursie plastyczno - technicznym należy dostarczyć do koordynatora w P-lu nr 48  
do p. M. Mazur-Wdowskiej lub p. Bożeny Pędzik do 8.04.2015r. Jury z zebranych prac do 10.04.2015r. wyłoni te, 
które zasługują na zdobycie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia. 
6. Konkurs muzyczny odbędzie się 15 kwietnia 2015r. (środa) w Przedszkolu nr 48  z Oddziałami 
Integracyjnymi w Zabrzu o godz. 9.00 w sali grupy 13. 
7. Poniższa tabela określa ilość uczestników mogących reprezentować określaną placówkę w poszczególnych 
konkursach. 
 

Konkurs muzyczny 1-7 oddziałów/klas I do 1 uczestników z placówki 

8  i więcej  oddziałów/klas I do 2 uczestników z placówki 

Konkurs 
 plastyczno – 

techniczny 

Kat. 5- latki do 4 prac  

z każdej  placówki 

Kat. 6-7 latki do 4 prac 

z każdej  placówki 



 
 
II.  Warunki uczestnictwa w konkursie muzycznym: 
 

1. W konkursie muzycznym mogą wziąć udział dzieci z wypełnioną deklaracją uczestnictwa, która zostanie 
przesłana na e-maila pjakprzedszkole@interia.pl do 30.03.15r. W e-mailu zwrotnym dziecko otrzyma oficjalne 
zaproszenie na konkurs. Brak zaproszenia oznacza nie wpłynięcie deklaracji. 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KONKURSIE MUZYCZNYM 

Imię i nazwisko  

uczestnika 

data urodzenia Nazwa utworu Właściwe pozostaw 

   Podkład muzyczny / 
instrument 

Nazwa placówki: 

…........................................................................................................................ 

Opiekun: 

….................................................................................................... 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby przeprowadzanego 
konkursu muzycznego oraz publikacji danych i wizerunku dziecka na stronie internetowej organizatora. 

 

............................................. 

podpis rodzica / opiekuna dziecka 

 

2. Każdy uczestnik przygotowuje do zaprezentowania przed jury jedną dowolnie wybraną piosenkę  
o tematyce wiosennej. 
 
3. Uczestnicy mogą korzystać z podkładu muzycznego bądź też wykorzystać instrument muzyczny nie 
przeszkadzający w śpiewie. Organizator zapewnia możliwość odtworzenia utworu z pendriva, który zostanie 
dostarczony do placówki tydzień wcześniej. Instrument muzyczny zapewnia sobie sam uczestnik.  
WAŻNE - pendrive powinien zawierać tylko utwór wykonawcy i być podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika 
konkursu. 
 

4.     Uczestnicy oceniani będą pod kątem: 
a)  techniki wykonania (intonacja, poczucie rytmu), 
b) doboru repertuaru (zgodny z wiekiem dziecka i jego możliwościami wokalnymi), 
c) interpretacji (oryginalność wykonania, „pomysł na piosenkę”), 
d) ogólnego wyrazu artystycznego. 
 
5.     Osoby biorące udział w konkursu otrzymają: 
a) za zdobycie I, II, III - dyplomy i nagrody rzeczowe.  
b) za zdobycie wyróżnień - dyplomy i nagrodę niespodziankę I 
c) za udział – dyplomy i nagrodę niespodziankę II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pjakprzedszkole@interiua.pl


 
III.  Warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym: 
 

1.     Uczestnicy konkursu plastycznego zobowiązują się do przestrzegania następujących zasad: 
a) praca przestrzenna, 
b) technika: dowolna 
c) wykorzystać można: artykuły plastyczne, materiały wtórne, budowlane, pasmanteryjne, naturalne materiały 
przyrodnicze i inne. 
 
2. Pracę należy przekazać z metryczką, w której zamieszczone powinny być następujące informacje: 
 

Przedszkole nr, adres  

Tytuł pracy  

Imię i nazwisko dziecka 
wiek dziecka 

 

Imię i nazwisko nauczyciela  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych mojego 
dziecka na potrzeby przeprowadzanego konkursu 
plastycznego oraz publikacji wytworów pracy dziecka, jego 
danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej 
organizatora. 

Podpis rodzica/opiekuna  

 

*brak wymaganych informacji w powyższej metryczce dyskwalifikuje wykonawcę z uczestnictwa w konkursie 

3.     Uczestnicy oceniani będą pod kątem: 
a) pomysłowości 
b) samodzielność wykonania pracy. 
c) walory artystyczne ( kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania)  
d) estetyki wykonania pracy. 
 
4.     Osoby biorące udział w konkursu otrzymają: 
a) za zdobycie I, II, III - dyplomy i nagrody rzeczowe.  
b) za uczestnictwo – dyplomy i nagrody niespodzianki 
 

IV.  O wynikach konkursu plastycznego opiekunowie zostaną poinformowani przez 
koordynatorów telefonicznie lub drogą mailową.  
 
V.  Odbiór nagród przez dzieci, które zdobyły I, II, III miejsce w konkursie plastycznym nastąpi 
w dniu 15.04.2015r. 

Koordynatorzy: 
                                                          mgr  Monika Mazur - Wdowska     Przedszkole nr 48 

mgr Bożena Pedzik    Przedszkole nr 48 
mgr Dominika Mogielnicka  Przedszkole nr 48 

 
 

 

 

 


