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Cele 
- Zapoznanie uczniów z historią polskiej piosenki  

- Poznanie historii Nowej Huty 

- Poznanie repertuaru piosenek polskich: dziecięcych, popularnych, innych rodzajów (rock, jazz itp.)  

- Kształtowanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki 

- Kształtowanie wrażliwości emocjonalnej 

- Rozbudzanie radości z kontaktu z muzyką 
- Kształcenie umiejętności działania w grupie 

- Przygotowanie do czynnego udziału w kulturze 

- Rozwijanie świadomości narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych  

- Kształcenie umiejętności współpracy w grupie 

- Umiejętność przeprowadzania profesjonalnej prezentacji 

Organizatorzy 

− Szkoła Podstawowa Nr 82 im, Świętej Jadwigi Królowej Polski – dyrektor Beata Tomaszewska 

− Biblioteka Polskiej Piosenki  - dyrektor Waldemar Domański 

Koordynatorzy projektu: 

− Szkoła Podstawowa Nr 82 – Krystyna Downar, Zofia Wiekierak, 

− Biblioteka Polskiej Piosenki – Wojciech Mirgos 

Uczestnicy: 
- uczniowie szkół podstawowych  

- klasy I – III 

- klas IV – VI 

- nauczyciele, wychowawcy i  rodzice. 

Moduły 
1. Projekt składa się z 3 modułów: 

2. Promocja Festiwalu – listy intencyjne, zaproszenia do udziału wysłane do szkół, informacje 

merytoryczne – wybrany repertuar  - przed feriami zimowymi – zgłoszenia do 13 lutego 2009 r. 

3. Przesłuchania konkursowe kwiecień- maj 2009. 

4. Koncert finałowy – maj/czerwiec 2009. 

 

Osiągnięcia projektu. Uczestnik projektu: 
- pozna historię Polski z lat 50-tych XX wieku ze szczególnym naciskiem na powstanie Nowej Huty 

poprzez piosenkę, 
- pozna historię polskiej muzyki rozrywkowej tego okresu, 

- rozwinie swoją kreatywność, samodzielność w realizowaniu zadań 
- rozwinie swoją wrażliwość emocjonalną, 
- pozna różne formy spędzania wolnego czasu 

- potrafi dokonać samooceny 

Kryteria oceniania. 
1. Organizatorzy opracują szczegółowy regulamin Festiwalu i kryteria oceny zadań konkursowych. 

2. Oceny uczestników Festiwalu dokona niezależne jury. 

3. Organizatorzy opracują ankietę ewaluacyjną, która pozwoli ocenić wartość edukacyjną projektu.        

Forma prezentacji. 
Przesłuchania konkursowe, koncert finałowy. 

Formą prezentacji efektów projektu może też być  konferencja metodyczna zorganizowana dla władz miasta 

oraz dyrektorów szkół prezentująca efekty takiego prowadzenia edukacji artystycznej w szkołach 

Ewaluacja projektu.  
   Opracowana ankieta jak i uwagi uczniów, nauczycieli, rodziców, obserwatorów, umożliwiają ocenę 
projektu w trakcie jego realizacji oraz po   jej zakończeniu. Wypływające uwagi i wnioski pozwolą określić 
przydatność  projektu w sensie edukacyjnym i wychowawczym, dostrzec słabe punkty w jego  realizacji, 

mogą także nasunąć nowe pomysły do realizacji na przyszłość w zakresie edukacji kulturalnej,  

 

 

 



Szczegółowy regulamin 

1. W Festiwalu uczestniczą zespoły złożone z uczniów, rodziców i nauczycieli klas I – III, IV – VI 

szkół podstawowych. 

2. Ilość uczestników w jednym zespole – do 35 osób (1klasa – uczniowie, rodzice, wychowawca) . 

3. Prezentować można zarówno utwory wokalne jak i wokalno-instrumentalne.  

4. Każdy zespół wybiera –  2 polskie piosenki:  

-  polską piosenkę pop  z lat 50 tych i początku lat 60-tych XX w. – przebój tego okresu, 

 - tzw. Pieśń zaangażowaną związaną z tamtym okresem, związaną z obyczajowością i kulturą 

okresu budowy Nowej Huty, z listy przygotowanej przez organizatorów.  

5. Uczestnicy mogą wykonać piosenki spoza listy  przygotowanej przez organizatorów z lat 50 tych, ale 

tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami. 

6. Każdy zespół prezentuje 2  utwory o łącznym czasie nie przekraczającym 10  min. 

7. Niedopuszczalne będzie wykonanie z playbackiem. 

8. Festiwal odbywa się w dwóch etapach:  

- przesłuchania konkursowe odbędą się w Szkole Podstawowej Nr 8 w miesiącu kwietniu. 

Szczegółowa data zostanie ustalona po otrzymaniu zgłoszeń.  

- Koncert finałowy przewidywany jest na 1 Maja 2009. 

Laureaci poszczególnych kategorii wezmą udział w koncercie finałowym – Lekcja Śpiewania na 

Rynku Głównym lub Placu Centralnym.  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawa zmiany terminu z przyczyn od nich niezależnych.  

9. Ocenie jury podlega: 

- wartość artystyczna prezentacji, 

- elementy choreograficzne, 

- elementy scenograficzne, 

- udział rodziców i nauczycieli w danym zespole. 

10. Zgłoszenia należy dostarczy do Szkoły Podstawowej Nr 82 w Krakowie do 7 marca 2009 r. Po 

wysłaniu zgłoszenia chętni uczestnicy otrzymają listę piosenek wraz z płytą oraz szczegółowy 

formularz zgłoszeniowy. 

11. Organizatorzy przewidują także dodatkową możliwość zdobycia punktów: każdy zespół przygotuje 

plakat reklamujący Nową Hutę. Forma i technika plastyczna dowolna.  

12. Nagrody: 

- przewidziano wartościowe nagrody. 

Zwycięski zespół dodatkowo nagra audycje radiową Biblioteka Polskiej Piosenki. 

13. Dodatkowe informacje, piosenki, wykonawców można znaleźć na stronie 

WWW.bibliotekapiosenki.pl 

 

 



 

 

Formularz zgłoszeniowy 

1. Nazwa placówki (nazwa, adres, 

………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon ………………………………………………………………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………………………………………... 

2. Zespół  

 nazwa zespołu ………………………………………………………………………………………… 

soliści (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………… 

kategoria wiekowa ……………………………………………………………………………………... 

Ilość uczestników ……………………………………………………………………………………… 

 

3. Repertuar wybrany  

Tytuł piosenki ………………………………………………………………………………………….. 

Autor tekstu ……………………………………………………………………………………………. 

Autor muzyki …………………………………………………………………………………………... 

4. Czas wykonania minuty ……………. sekundy ………………….. 

5. Informacje, które życzą sobie Państwo do podania publicznego przy konferansjerce 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

6. Opiekun (imię i nazwisko telefon kontaktowy, e-mail) …………………………………….................. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Potrzeby techniczne ……………………………………………………………………………………. 

8. Rodzaj akompaniamentu ……………………………………………………......................................... 

 

 

Formularz zgłoszeniowy opatrzony pieczątką szkoły i dyrektora szkoły przesłać faxem do SP 82 w terminie 

do 7 marca 2009 

 

 

Zapraszamy serdecznie! 

W naszej szkole organizujemy wśród klas eliminacje!  

Koncert taki odbędzie się 24 marca 2009 („Muzyczny wtorek”) o godzinie 17!  

Chętnych i zainteresowanych nauczycieli zapraszamy:  

Szkoła Podstawowa nr 82, Kraków, os. Kalinowe 17. 

 


