
                      SZKOŁA PODSTAWOWA nr40 

             im. Bohaterów Rewolucji 1905r. w Łodzi  

                    Zaprasza na konkurs wokalny  

                    “Pieśni i piosenki patriotyczne” 

 

I.   ADRESAT  KONKURSU 

    Uczniowie szkół podstawowych biorących udział w projekcie 

       ŁÓDZKIE ORLĘTA SPADKOBIERCY NIEPODLEGŁOŚCI 

     Grupa wiekowa – klasy 6,7,8 – maksymalnie dwóch przedstawicieli z  

      każdej szkoły. 

II.  CELE  KONKURSU 

• rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów muzyką 

• upowszechnianie kultury wokalnej  

• promowanie wartości patriotycznych 

• kształtowanie, rozwijanie i pogłębianie więzi z Ojczyzną poprzez 

popularyzację pieśni i piosenek patriotycznych 

III.  PRZEDMIOT  OCENY  KONKURSOWEJ 

        Komisja Konkursowa będzie oceniać wykonanie według następujących  

        kryteriów:  

• dobór repertuaru 

• technikę wykonania  

• ogólny wyraz artystyczny  

• interpretację utworu (intonacja, dykcja, wrażliwość muzyczna)              

 IV.  PRZEBIEG KONKURSU 

Konkurs ma charakter online, a więc należy nagrać przygotowaną piosenkę lub 

pieśń (okres 1863-1965) jako filmik “live” w formacie mp4, avi – telefonem 

komórkowym lub kamerą (bądź w innym formacie obsługiwanym np. przez  

iPhon) we własnej placówce - decyzję pozostawiamy opiekunom artystycznym.  



Filmy należy nagrywać w orientacji poziomej.         

 W nagraniu konkursowym vocal powinien być na pierwszym planie 

dźwiękowym, zaś odtwarzany podkład lub akompaniament, należy umieścić za 

plecami wykonawcy. 

W celu identyfikacji uczestnika prosimy, aby pierwszym kadrem filmiku była 

kartka A4, którą wykonawca trzyma przed sobą i eksponuje do kamery 5 – 10 

sekund: na kartce na całej powierzchni strony zapisane  

1. imię i nazwisko wykonawcy, klasa 

2.  numer szkoły 

3. tytuł wykonywanego utworu  

Tak przygotowane nagranie należy obowiązkowo umieścić we własnej chmurze 

i przesłać tylko link do nagrania – link koniecznie należy udostępnić. 

Link do nagrania razem ze zgłoszeniem i zgodą rodzica/opiekuna należy wysłać 

do organizatora na adres: kontakt@sp40.elodz.edu.pl do 9 maja. 

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

O wynikach KONKURSU organizator zawiadomi drogą mailową 13 maja. 

Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc i ewentualni wykonawcy wyróżnieni wraz z 

opiekunami, będą zaproszeni mailowo do naszej placówki 17 maja na 

KONFERENCJĘ, która zakończy projekt ŁÓDZKIE ORLĘTA...zostaną wręczone 

nagrody i dyplomy, a także w części artystycznej ponownie wysłuchamy 

nagrodzonych laureatów. 

Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy także dla opiekunów i placówek - odbiór 

osobisty w sekretariacie organizatora – SP40 ul. Praussa 2.  

VI. ZAŁĄCZNIKI 

• Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia uczestnictwa 

• Załącznik nr2 – oświadczenie rodzica opiekuna 
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