MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
PIOSENKI I POEZJI
W JĘZYKACH OBCYCH.
CELE KONKURSU:
1. Prezentacja talentu artystycznego i umiejętności językowych dzieci
i młodzieży klas I-VIII szkoły podstawowej.
2. Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językami obcymi.
3. Zainteresowanie poezją i muzyką obcojęzyczną.
4. Ocena umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
5. Umożliwienie twórczej interpretacji wybranych utworów.
6. Możliwość zaprezentowania swoich talentów.

MIEJSCE: Konkurs odbywa się w formie zdalnej.

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Uczestnicy wybierają jedną z poniższych kategorii:
A. Wiersz - utwór nie może być dłuższy niż 2 minuty. Uczniowie mogą
przygotować rekwizyty, ciekawy strój, czy wystrój pomieszczenia,
który będzie widoczny na nagraniu. Wykonany utwór uczniowie
mówią z pamięci. Niedozwolone jest wykonanie utworu
niesamodzielnie przez uczestnika.
B. Piosenka - utwór nie może być dłuższy niż 3 minuty. Niedozwolone
jest wykonywanie utworu z playbacku, można wykorzystać podkład

muzyczny, jednak nie może on zagłuszać śpiewanego tekstu.
Uczniowie mogą przygotować rekwizyty, ciekawy strój, czy wystrój
pomieszczenia, który będzie widoczny na nagraniu. Niedozwolone
jest wykonanie utworu niesamodzielnie przez uczestnika.
2. W każdej kategorii uczniowie występują w 3 grupach wiekowych:
A. Klasy I-III
B. Klasy IV-VI
C. Klasy VII-VIII

OCENIANIE:
Komisja oceniać będzie w kategorii:
Wiersz:
•
•
•
•
•

poprawność w posługiwaniu się językiem angielskim;
interpretacja utworu;
dykcja;
stopień trudności wykonywanych utworów;
rekwizyty, strój lub wystrój pomieszczenia.

Piosenka:
• poprawność w posługiwaniu się językiem angielskim;
• walory muzyczne;
• choreografię, strój i oryginalność opracowania scenicznego
utworu;
• stopień trudności wykonywanych utworów;
• ogólne wrażenie artystyczne.

PRZEBIEG KONKURSU:
Etap I szkolny

Uczniowie przesyłają przygotowane przez siebie utwory do
20.03.2021 r. na adres mailowy: monika.wzorek@tarnowiec.edu.pl .
Nazwa filmu musi zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę,
miasto, kategorię np.: jan_kowalski_1a_sp_tarnowiec_wiersz.
Komisja szkolna wyłoni 1 występ z każdej kategorii tematycznej oraz
grupy wiekowej i 22.03.2021 r. poinformuje zwycięzców o
zakwalifikowaniu się do etapu II międzyszkolnego.

NAGRODY:
Uczestnicy etapu szkolnego otrzymają dyplom uczestnictwa, a
zwycięzcy każdej z kategorii tematycznej i wiekowej będą
reprezentować szkołę w etapie ogólnopolskim.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

