
REGULAMIN MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO PRZEGLĄDU  

PIOSENKI   BAJKOWEJ - „W KRAINIE BAJEK I BAŚNI” 

 

I. Organizator. 

Inicjatorem i organizatorem przeglądu jest Przedszkole Publiczne nr 35 w Rzeszowie pod 

kierunkiem nauczycielki Agnieszki Kałamarz. 

II. Cele przeglądu. 

Celem przeglądu bajkowego jest: 

 popularyzacja piosenki dziecięcej,  

 prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym,  

 rozbudzenie u dzieci zamiłowania do śpiewu, 

 nawiązanie współpracy między innymi przedszkolami na terenie miasta Rzeszów,  

 prezentacja umiejętności wokalnych dzieci. 

III. Warunki uczestnictwa. 

 Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie Bajkowym jest przesłanie karty 

zgłoszeniowej do dnia 15.11.2021r. pocztą tradycyjną do placówki przedszkola                    

z dopiskiem „Przegląd Piosenki Bajkowej” (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5              

w Rzeszowie - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35, ul. Bpa Józefa Pelczara 3, 35-310 

Rzeszów), lub na adres email: akalamarz@sp23.resman.pl .  

 Do przeglądu może przystąpić maksymalnie jedna grupa i jedno dziecko z każdego 

zgłoszonego przedszkola w wieku od 3 do 6 lat.   

IV. Zakres programowy i przebieg przeglądu. 

 Tegoroczny przegląd odbywać się będzie w formie zdalnej w terminie do 30.11.2021r. 

 Zadaniem dzieci przystępujących do przeglądu jest prezentacja piosenki. Wymagane jest, 

by piosenka powiązana była z tematyką bajkową.  

 Ocenie podlegać będzie pomysłowość, interpretacja wybranej piosenki, dopasowanie 

repertuaru do wieku i możliwości rozwojowych uczestnika oraz ogólny wyraz artystyczny 
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i sceniczny. Uczestnicy mogą śpiewać z podkładem muzycznym z płyty, a cappella lub 

osobą akompaniującą. Nagranie powinno trwać do 5 minut.  

V. Nagrody. 

 Każdy uczestnik / grupa otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie, a 10 najciekawszych 

nagrań otrzyma dodatkowo drobne upominki.  

VI. Zgłoszenia.  

 Nagrania filmiku oraz kilku zdjęć z występu należy przesyłać drogą mailową na adres: 

akalamarz@sp23.resman.pl w postaci linku do występu zapisanego w „chmurze”               

z dopiskiem: Przegląd Piosenki Bajkowej „W krainie bajek i baśni”, lub wysłać pocztą 

tradycyjną do placówki przedszkola (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 w Rzeszowie - 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35, 35-310 Rzeszów, ul. Bpa Józefa Pelczara 3) do 

dnia 30.11.2021r. na płycie CD.  

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dosłanie podpisanej zgody w wersji papierowej 

na adres przedszkola. 

 W zgłoszeniu należy podać nazwę przedszkola, wiek, imię i nazwisko dziecka  lub nazwę 

grupy, tytuł prezentowanej piosenki, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do 

występu oraz numer telefonu kontaktowego i adres placówki.  

 W przeglądzie będą brały jedynie zgłoszenia zawierające podpisaną zgodę na udział         

w przeglądzie. 

VII. Załączniki do regulaminu przeglądu. 

 Załącznik nr 1 – Karta zgłoszeniowa dziecka / grupy do udziału w konkursie. 

 Załącznik nr 2 – Zgoda rodzica/ opiekuna na udział indywidualnego uczestnika/grupy.  

 

Patronat nad konkursem objął: 

 

 

mailto:akalamarz@sp23.resman.pl

