
 

REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO  

„ Piosenka świąteczno- kolędowa i  zimowa ” 

Regulamin „Konkursu Piosenki Przedszkolnej” w Przedszkolu w Kobylinie  

- osoby odpowiedzialne: wszystkie nauczycielki – zachęcenie wychowanków i 

rodziców  do udziału w konkursie , wytypowanie rodzica do jury; 

- Agata Kozłowska  – propagowanie konkursu; 

- Dorota Jackowska – powołanie Komisji Konkursowej, informacja o wynikach 

konkursu, zakup nagród i wykonanie dyplomów. 

 

1.       Organizator Konkursu :  Przedszkole w Kobylinie  

2.       Cele konkursu: 

- rozwijanie zdolności wokalnych dzieci, 

- rozwijanie umiejętności poprawnej wymowy, właściwej modulacji głosu, jego 

siły, 

- pobudzanie dzieci i rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu 

przedszkola, 

- prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci w wieku 

przedszkolnym 

- rozbudzanie u dzieci zamiłowania do śpiewu 

- próba pokonania nieśmiałości dzieci poprzez publiczny występ. 

 

3.       Termin i miejsce 

Przedszkole w Kobylinie 

Dnia 11 lutego 2020 r.  o godz. 10:00 

4.       Uczestnicy: dzieci uczęszczające do naszego przedszkola 

 

5.       Kategorie wiekowe 

- dzieci w wieku 3-4 lata 

- dzieci w wieku 5,6 lat 

6.       Warunki uczestnictwa 

- warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wpisanie na listę zgłoszeniową, 

która znajduje w każdej z grup do dn. 24 .01.2020 r.; 

-wraz ze zgłoszeniem należy przesłać tekst wybranej piosenki oraz płytę z 

wybranym utworem muzycznym (dla dzieci, które chcą śpiewać z podkładem 

instrumentalnym); 



- konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-, 4-, 5- i 

6-letnich; 

- konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu muzycznego o 

tematyce zimowej bądź świąteczno - kolędowej; 

- kolejność prezentacji konkursowych ustala organizator; 

- uczestnik może śpiewać samodzielnie (z podkładem muzycznym CD) 

- czas wykonywania utworu nie może przekraczać 3 min. 

7.       Kryteria oceniania oraz nagrody 

- organizator powołuje Komisję Konkursową, która oceniać będzie 

1) walory głosowe 2) muzykalność 3) interpretację i osobowość sceniczną 

uczestnika 

- Jury ocenia występ uczestnika wg w/w kryteriów w skali od 1 do 5 

punktów 

- komisja Konkursowa przyzna 6 nagród (3 miejsca w kategorii dzieci 3-4- 

letnich oraz 5-6-letnich) oraz nagrody pocieszenia  

- dla zwycięzców w każdej kategorii przewidziane są drobne nagrody  

- wyniki Konkursu znajdować się będą na tablicy ogłoszeń oraz stronie 

internetowej przedszkola  www.przedszkolekobylin.pl 

- decyzje Komisji Konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają 

zaskarżeniu 

- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi 

taka konieczność 

Regulamin Konkursu Piosenki Przedszkolnej znajduje się w całości na stronie 

internetowej Przedszkola  www.przedszkolekobylin.pl 
 

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy miłej zabawy !  
 

http://www.przedszkolekobylin.pl/

