
I Marecki Przegląd Piosenki Przedszkolnej  

"CZTERY PORY ROKU - WIOSNA" 

 

1. Organizatorzy przeglądu 

Miejskie Przedszkole nr 5 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach:  

- Anna Werelich - wicedyrektor 

- Mariusz Piętka - nauczyciel muzyki i rytmiki 

- nauczyciele przedszkola 

2. Cele przeglądu 

Zainteresowanie dzieci oraz rodziców ciekawym repertuarem piosenek wiosennych oraz 

muzyką i śpiewem.  

Odkrywanie i promowanie zdolności wokalnych dzieci, popularyzacja śpiewu solowego wśród 

przedszkolaków.   

Aktywizacja oraz integracja społeczności lokalnej - środowisk przedszkolnych – dzieci, 

nauczycieli, rodziców i opiekunów.  

3. Uczestnicy  

W konkursie mogą brać udział dzieci z mareckich  przedszkoli miejskich. Uczestnicy będą 

prezentować swoje utwory w dwóch kategoriach wiekowych: 

• przedszkola,  grupa wiekowa 3-4 latki, 

• przedszkola,  grupa wiekowa 5-6 latki, 

4. Kryteria oceny opisowej 

• dobór repertuaru, słuch muzyczny, poczucie rytmu, dykcja  

• zaangażowanie emocjonalne  

• interpretacja i ogólny wyraz artystyczny  

5. Warunki uczestnictwa  

„Mały” solista przygotowuje pod kierunkiem opiekuna muzycznego – nauczyciela, rodzica 

jedną wybraną piosenkę związaną tematycznie z wiosną. Wykonawca śpiewa wybrany utwór 

solo, z dowolnym akompaniamentem instrumentalnym lub a cappella. Ocenie słownej 

szanownej komisji oraz publiczności podlega wyłącznie śpiew, akompaniament nie ma wpływu 

na ocenę opisową. Zgłoszenia należy dostarczyć do organizatorów przeglądu osobiście, 

telefonicznie (tel./fax szkoły 22 781-18-57) lub e-mailem na adres zs2@marki.pl w terminie 

do 29.03.2019.  

6. Organizacja przeglądu  

W przeglądzie może wziąć udział po trzech uczestników z jednej placówki w każdej kategorii 

wiekowej. Jako organizatorzy zastrzegamy sobie możliwość zwiększenia liczby uczestników. 

mailto:zs2@marki.pl


Przesłuchania odbędą się 5 kwietnia 2019 r (piątek) w Zespole Szkół nr 2 w Markach 

ul. Wczasowa 5, w godzinach 9.15 - 11.00. Wykonawcy będą uważnie wysłuchani przez jury, 

wobec zgromadzonej publiczności (przedszkolaki, nauczyciele, opiekunowie, rodzice...). 

Omówienie prezentacji oraz wręczenie upominków nastąpi tuż po zakończeniu przeglądu, 

ok. godz. 10.30.  Chwilę później wystąpi wykonawca, który zdobędzie największy aplauz jury  

i publiczności. 

Dane techniczne  

Uczestnicy mogą wykorzystać akompaniament na żywo (pianino, gitara, itp.) lub podkład 

muzyczny (płyta CD, pendrive). Akompaniamenty wyłącznie instrumentalne, bez partii 

wokalnych. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie i elektryczne pianino.  

7. Patronat honorowy nad konkursem objęli:  

Pan Jacek Orych - Burmistrz Miasta Marki  

Pani Elżbieta Piszcz - Dyrektor ZS nr 2 w Markach  

8. Uwagi końcowe  

Prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie dzieci biorące udział w przeglądzie posiadają zgody 

rodziców na prezentację wizerunku. 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie. Sprawy nie ujęte  

w regulaminie rozstrzygają organizatorzy wraz z jury. Szczegółowe informacje można uzyskać 

bezpośrednio w sekretariacie szkoły.  

 


