SZKOLNY PRZEGLĄD PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ
O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ
dla uczniów klas III - IV
Rok szkolny 2017/2018
CELE KONKURSU
•

motywowanie dzieci do nauki języków obcych

•

popularyzacja piosenki obcojęzycznej wśród uczniów klas III oraz IV naszej szkoły

•

zachęcenie dzieci do śpiewania w językach obcych

•

popularyzacja utworów muzycznych w językach obcych

•

tworzenie własnej interpretacji znanych utworów

•

budowanie więzi koleżeńskich

•

celebrowanie tradycji bożonarodzeniowych

•

poznawanie kultury i tradycji obchodzenia świąt Bożego Narodzenia w innych
krajach

UCZESTNICY I KATEGORIE PRZEGLĄDU
Do udziału w przeglądzie zapraszamy uczniów klas III oraz IV naszej szkoły w dwóch
kategoriach:
•

uczniowie klas III – soliści lub zespoły do 3 osób

•

uczniowie klas IV – soliści lub zespoły do 3 osób

Prosimy uczestników o zwrócenie uwagi na poniższe elementy wymagane podczas występu:
•

ogólny wyraz artystyczny prezentacji wokalnej

•

strój i prezentacja dopasowane do wykonywanego utworu

•

dobór utworów konkursowych zgodnie z tematyką bożonarodzeniową

•

interpretacja piosenki

•

poprawność wykonania pod względem językowym

PRZEGLĄD odbędzie się w ostatnim tygodniu grudnia – przed świętami Bożego Narodzenia
(18 – 22 grudnia). Konkretny dzień zostanie podany uczniom 15 grudnia.
Uczniowie zgłaszają swój udział do 14 GRUDNIA do nauczycieli:
uczniowie klas III – do pani Izy Życzkowskiej
uczniowie klas IV – do pani Olhy Kozlovskiej oraz do pani Katarzyny Gnyp – Dukat
Uczestników prosimy o podanie TYTUŁU piosenki.
PRZEBIEG PRZEGLĄDU
•

każdy solista lub zespół wykonuje wybraną przez siebie piosenkę

•

czas wykonania piosenki nie może być dłuższy niż 5 minut

ORGANIZACJA PRZEGLĄDU:
Uczestnik do swojego występu może dobrać dowolny podkład muzyczny.
Uczniowie mogą wystąpić z podkładem muzycznym dostarczonym w formie elektronicznej
(na płycie CD lub pendrive), poprosić panią Olhę Kozlovską o akompaniament lub zaśpiewać
a capella, czyli bez muzyki :)
Uczeń jest zobowiązany sprawdzić poprawność działania podkładu przed konkursem oraz
dostarczyć podkład w dniu występu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za
wszelkie nieprawidłowości wynikające z błędnych formatów, niedziałających płyt lub nagrań.
Zalecane jest, aby sprawdzić, czy podkład odtwarzany jest poprawnie.

NAGRODY
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz drobne upominki

ORGANIZATORZY KONKURSU:
Anna Życzkowska
Olha Kozlovska
Katarzyna Gnyp-Dukat

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału!!!

