Do nauczycieli muzyki, tańca, plastyki,
wychowania fizycznego, nauczania zintegrowanego

„Śpiewam i .........”
VIII edycja konkursu

„Integracja artystyczna
jest naturalną formą
działalności twórczej dziecka.”

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
w Bydgoszczy

Sztuka potrzebna jest ludziom, gdyż przez nią i w niej tworzą swój własny
świat wzruszeń i przeżyć wzbogacających życie. Wyostrza ona wrażliwość,
rozwija wyobraźnię i inteligencję, uczy samodzielności myślenia, zaspokaja
potrzebę ekspresji.
Integracja muzyki z innymi dziedzinami sztuki zespala procesy emocjonalne,
poznawcze i motoryczne, przez to przyczynia się do wszechstronnego rozwoju
dziecka.
Wielość form artystycznych sprzyja rozwojowi mózgu w okresie młodości,
im bardziej dziecko jest stymulowane, tym bardziej rozwija się mózg, co
przekłada się na różne dziedziny życia, także pozaartystyczne.
Zachęcam Państwa do udziału w konkursie, a przede wszystkim do inspirowania
swoich uczniów do podejmowania prób w zakresie integracji
własnej
działalności artystycznej. Proszę nauczycieli, którzy w swej pracy nie zajmują się
nauką śpiewu, o zaproponowanie swoim wychowankom przygotowania
prezentacji i wzięcia udziału w konkursie.

1. Termin i miejsce:
10 stycznia 2015 roku (sobota), godz. 09.00.
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
ul. Baczyńskiego 3
85-805 Bydgoszcz
tel.52 375 53 49 fax. 52 3450628
2. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 31 grudnia 2014 r. (nie decyduje
data stempla pocztowego)
- pocztą lub faksem na adres MDK – 1
− mailem: pracownia15@o2.pl
Prace plastyczne prosimy dostarczyć do 31 grudnia 2014r.
3. Cel imprezy:
- promowanie integracji różnych form działalności artystycznej
- rozwijanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży
- inspirowanie do rozwijania własnej twórczości
- wymiana pomysłów i doświadczeń integracji artystycznej
- promowanie kultury osobistej i artystycznej
- inspirowanie dzieci i młodzieży do podejmowania nowych form
działalności artystycznej
4. Uczestnicy:
- dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz
placówek wychowania pozaszkolnego
5. Zasady uczestnictwa:
Uczestnik ma za zadanie zaśpiewać piosenkę i..... ( jedna forma do

wyboru):
 zaakompaniować samodzielnie na dowolnym instrumencie
 zatańczyć
 recytować poezję
 przedstawić swoją pracę plastyczną (przygotowaną w domu lub
na zajęciach plastycznych)
 wykonać inną dowolną formę aktywności artystycznej
Uczestnik występuje solo, czas prezentacji nie powinien przekroczyć
7 minut. Repertuar dowolny. Jeden nauczyciel może zgłosić
maksymalnie 2 uczestników.
Przewidujemy trzy kategorie wiekowe:
- klasy 1 – 3 szkoły podstawowej
- klasy 4 – 6 szkoły podstawowej
- gimnazja
6. Jury oceniać będzie
- ogólny wyraz artystyczny prezentacji
- dobór form
- interpretację
- osobowość sceniczną
- stopień trudności podjętej próby integracji śpiewu i ......
7. Organizatorzy zapewniają scenę, nagłośnienie, możliwość
korzystania z odtwarzacza plików audio CD, mp3, pianino,
keyboard.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie
oraz rozstrzygnięcie ewentualnych kwestii spornych.
9. Impreza ma charakter konkursu, laureaci otrzymają nagrody,
a wszyscy uczestnicy i opiekunowie pamiątkowe dyplomy.
10. Wszelkich informacji udziela Hanna Gąsiewska tel. 693 470 174

Uczestnictwo w konkursie jest jednoczesnym zaakceptowaniem regulaminu oraz wyrażeniem
zgody na nieodpłatną publikację wizerunku i udostępnienie danych osobowych w celach informacji
o konkursie i jego promocji .

KARTA ZGŁOSZENIA
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