
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiczne Samorządowe Przedszkole w Masłowicach 

oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

w Strzelcach Małych  

organizują 

Międzyszkolny Konkurs Online Piosenki Wiosennej 

II EDYCJA 

pt. „Mam tę moc…” 

 

Przedsięwzięcie to ma na celu szeroką prezentację umiejętności 

wokalnych i inspiracji twórczych dzieci oraz wspomaganie rozwoju ich 

uzdolnień i talentów, a także oswajanie się z występami przed kamerami. 

Poprzez interpretacje piosenek zachęcamy dzieci do aktywności muzycznej, 

różnych form dziecięcej ekspresji, a także do rozwijania wyobraźni związanej 

z taką porą roku jaką jest wiosna, czyli budząca się do życia, kolorowa 

i radosna. 

 

Warunki uczestnictwa:  

 kategorie wiekowe: od 3 do 6 lat, klasy I-III, klasy IV – VI, klasy VII – 

VIII. 

 w konkursie mogą uczestniczyć tylko wykonawcy indywidualni; 

 każdy solista wykonuje jeden utwór o tematyce – piosenki z bajek; 

 wypełniona karta zgłoszenia; 



 opiekun wysyła nagranie uczestnika na adres podany przez 

organizatora; 

 placówka może zgłosić nie więcej niż 1 solistę z każdej kategorii 

wiekowej, natomiast organizator konkursu może zgłosić po 2 solistów 

z każdej kategorii wiekowej. 

Solistów oceniać będzie jury powołane przez organizatorów Konkursu. 

Ocenie podlegać będzie: 

 dobór repertuaru (piosenka przedszkolna, szkolna, bądź dowolna, ale 

związana z tematyką konkursu oraz dostosowana do możliwości 

wokalnych uczestnika); 

 walory wokalne; 

 interpretacja utworu; 

 aranżacja; 

 ogólny efekt sceniczny. 

Nagrody: 

 laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy; 

 pozostali uczestnicy dyplomy potwierdzające udział w konkursie oraz 

drobne upominki. 

 

Karty zgłoszeń prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail 

podany poniżej do dnia 25.03.2022r. (piątek). Nagrania konkursowe 

proszę przesyłać na podany poniżej adres mailowy do dn.08.04.2022r. 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 15.04.2022r. 

na sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Strzelcach Małych. O wynikach powiadomimy Państwa telefonicznie. 

 

 

konkurs@strzelcepsp.edu.pl 

 

 

 

 

 

 



Publiczne Samorządowe Przedszkole 

 w Masłowicach 
Masłowice 39, 97- 515 Masłowice, woj. łódzkie 

Tel/faks 44-787- 48- 68 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Strzelcach Małych 

Strzelce Małe 33 

97-515 Masłowice 

tel./fax 44 787-47-13 

 


