
III PRZEDSZKOLNY 
KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

„ALL YOU NEED IS MUSIC”
ORGANIZATOR KONKURSU:
Organizatorem  III  Przedszkolnego  Konkursu  Piosenki  Anglojęzycznej  „ALL YOU  NEED  IS  MUSIC”
(Wszystko  czego  potrzebujesz  to  muzyka)  jest  Przedszkole  Samorządowe „Zielone  Żabki”  w Świńcu   
w Zespole Szkół w Krzywiniu, a osobą odpowiedzialną za jego realizację jest p. Justyna Konopczyńska
(numer kontaktowy 536 867 811).

CELE:
1.  Prezentacja  umiejętności  wokalnych  
i językowych dzieci.
2.  Propagowanie  nauki  języka
angielskiego poprzez piosenkę.
3. Promowanie aktywności twórczej wśród
dzieci.
4. Motywowanie przedszkolaków do nauki
języka  angielskiego  w  ciekawy  
i przyjemny sposób.
5. Utrwalenie i wzbogacenie leksyki.
6. Praca nad poprawną wymową.
7.  Przygotowanie  dzieci  do  publicznych
występów  –  przezwyciężanie  tremy  
i  stresu,  umiejętność  zachowania  się  
na scenie.
8. Budzenie wiary we własne siły i talent.
9. Integracja przedszkolaków.

KONKURS SKIEROWANY JEST DO:
Grup  pięciolatków  i  sześciolatków  
z Przedszkoli mieszczących się na terenie
Gminy Krzywiń. 

KRYTERIA OCENY:
 znajomość tekstu prezentowanej
piosenki,
 interpretacja utworu,
 osobowość artystyczna,
 choreografia (oceniany ruch i strój sceniczny),
 ogólny wyraz estetyczno – artystyczny.

TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA:
Wychowawca wraz z nauczycielem języka angielskiego zgłasza chęć uczestnictwa grupy poprzez załączony
formularz do dnia  10  .05.2019   roku. Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu
Szkół w Krzywiniu, budynek B (ul. Gen. D. Chłapowskiego 34)

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
Konkurs odbędzie się  21 maja 2019 r. o godzinie 09:00 w sali Domu Strażaka w Krzywiniu.



PRZEPISY DODATKOWE
1. Jedna placówka może zgłosić maksymalnie 2 zespoły, liczące od 5 do 10 dzieci.
2. Impreza ma charakter konkursowy.
3. Uczestnicy wykonują tylko jeden utwór.
4. Maksymalna długość utworu 4,0 minuty.
5.  Każdy uczestnik przeglądu może być członkiem tylko jednego zespołu (czyli  każdy uczestnik może
wystąpić na scenie tylko raz).
6. Ścieżki dźwiękowe mogą mieć nagrany wokal.
7. Dopuszcza się włącznie ścieżki dźwiękowej na nośniku typu pendrive.
8. Wszelkich zmian repertuarowych można dokonać w formie pisemnej najpóźniej na tydzień (7 dni) przed
konkursem.
9. Organizator ustala kolejność występów w dniu konkursu – na zasadzie losowania.
10. Nieczytelna lub niekompletna karta zgłoszeń nie będzie uwzględniana.
11. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu.
12.  Podpisanie  karty  zgłoszenia  uczestnictwa  oraz  zgody  rodzica  na  udział  dziecka  w  konkursie  jest
równoznaczne  z  wyrażeniem zgody  na  nagrywanie,  filmowanie  i  fotografowanie  uczestników podczas
przeglądu, a powstały materiał będzie wyłączną własnością organizatora konkursu.
13. Ewentualną nieobecność grupy należy zgłosić najpóźniej na dwa dni przed dniem konkursu.
14. Nośnik z utworem dostarczają wychowawcy poszczególnych grup w dniu występu.
15. Zasady objęte regulaminem nie podlegają zmianom.
16. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

ZAPRASZAMY 
DO WSPÓLNEJ ZABAWY



Załącznik
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1. Nazwa placówki przedszkolnej:

…………………………………………………………………………………………………………

2. Imię i nazwisko, numer kontaktowy opiekuna grupy:

…………………………………………………………………………………………………………

3. Imię i nazwisko anglisty:

…………………………………………………………………………………………………………

4. Kontaktowy adres e – mail:

…………………………………………………………………………………………………………

5. Tytuł wykonywanej piosenki*:

1) How Many Fingers?

2) Baby Shark 

3) I Have A Pet

4) Brush Your Teeth

5) My Teddy Bear

6) Mat Man Song

7) The Bath Song

6. Lista uczestników:

1) ………….…………………………………………………………………………………..

2) ………….…………………………………………………………………………………..

3) ………….…………………………………………………………………………………..

4) ………….…………………………………………………………………………………..

5) ………….…………………………………………………………………………………..

6) .………….…………………………………………………………………………………..

7) …………..……………….………………………………………………………………….

8) …………...……………...…………………………………………………………………..

9) .…………..…………………………………………………………………………………..

10)…………...…………………………………………………………………………………..

7. Liczba dzieci kibicujących: ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………
/podpis osoby zgłaszającej/

* proszę podkreślić tytuł wybranego utworu



ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ DZIECKA
W KONKURSIE PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ...........................................................................…….................
(imię i nazwisko) 

w Konkursie Piosenki Anglojęzycznej „ALL YOU NEED IS MUSIC” organizowanym przez Przedszkole
Samorządowe „Zielone Żabki” w Świńcu w Zespole Szkół w Krzywiniu.

II.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka
(imienia, nazwiska) w celach wynikających z organizacji konkursu.

III. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i prezentowanie wizerunku mojej dziecka na zdjęciach oraz 
w materiałach multimedialnych, wykonanych podczas realizacji Konkursu.

………………………….…… ……………………………………….
Miejscowość i data         Podpis rodzica uczestnika konkursu

ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ DZIECKA
W KONKURSIE PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ...........................................................................…….................
(imię i nazwisko) 

w Konkursie Piosenki Anglojęzycznej „ALL YOU NEED IS MUSIC” organizowanym przez Przedszkole
Samorządowe „Zielone Żabki” w Świńcu w Zespole Szkół w Krzywiniu.

II.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka
(imienia, nazwiska, nazwy przedszkola) w celach wynikających z organizacji konkursu.

III. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i prezentowanie wizerunku mojej dziecka na zdjęciach oraz
w materiałach multimedialnych, wykonanych podczas realizacji Konkursu.

………………………….…… ……………………………………….
Miejscowość i data         Podpis rodzica uczestnika konkursu


