
 

 

 

 

 

 

KONKURS PIOSENKI JESIENNEJ 

„JESIEŃ PIOSENKĄ MALOWANA” 

 

 

 

CELE KONKURSU 

- wspieranie i rozwój zainteresowań muzycznych dzieci 

- popularyzacja piosenki dziecięcej i jesiennej 

- wychowanie, nauka i zabawa przez śpiewanie 

- uwrażliwianie na piękno przyrody w muzyce 

- promocja pracy i osiągnięć przedszkola w dziedzinie muzyki 

- rozbudzanie talentów wokalnych 
 

ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu Piosenki Jesiennej pt.: „JESIEŃ PIOSENKĄ MALOWANA”, jest 

Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni. 

 
TERMINY 

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia  10.11.2022r.  

Przesłuchania odbędą się 25.11.2022 r. o godzinie 10:00 w GPP w Przystajni.  

W tym dniu odbędzie się również uroczyste wręczenie nagród i dyplomów. 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. W Konkursie Piosenki Jesiennej mogą uczestniczyć dzieci z Gminnego Przedszkola 

Publicznego w Przystajni oraz z Oddziałów w Kuźnicy Starej i w Górkach. 

2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 

- dzieci w wieku 3-4 lata, 

- dzieci w wieku 5-6 lat. 

4. Jeden uczestnik może zaprezentować jeden utwór. 

5. Dobór repertuaru jest dowolny, jednak zgodny z tematem konkursu. 

6. Uczestnik może śpiewać z podkładu muzycznego: płyty CD. 



 

7. Czas wykonania utworu nie może przekraczać 4 minut. 

 

 

 

 

8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz  

z podpisaną płytą CD do 10.11.2022r. Płyta powinna zawierać metrykę: tytuł piosenki, 

imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, nazwę grupy przedszkolnej. 

9. Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest na stronie internetowej 

przedszkola oraz w placówkach GPP w Przystajni, Kuźnicy Starej i Górkach. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć z konkursu na stronie  

internetowej przedszkola. 

11. Formularz zgłoszeniowy wraz z płytą CD oraz ewentualne pytania dotyczące 

konkursu, prosimy kierować do koordynatorek konkursu: 

- Pani Anny Egeman  

- Pani Soni Gil. 

 

OCENA 

1. Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceniać będzie dobór repertuaru, 

walory głosowe, muzykalność, interpretację wybranej piosenki, osobowość sceniczną 

uczestników konkursu oraz ogólny wyraz artystyczny. 

2. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie otrzyma dyplom, a laureaci pierwszego, 

drugiego i trzeciego miejsca także nagrody rzeczowe. 

3. Podczas konkursu w sprawach merytorycznych decyduje Jury. 

  

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

DO KONKURSU PIOSENKI JESIENNEJ 

Pt. „JESIEŃ PIOSENKĄ MALOWANA” 

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika, 

wiek uczestnika, 

nazwa grupy przedszkolnej 

 

 

 

Tytuł piosenki 

 

 

 

 

Nazwa i adres przedszkola 

 

 

 

 

 

 

 


