
 

Junior Academy Niepubliczne Przedszkole Językowe 
ul. Żurawskiego 1a /11, 10-689 Olsztyn 

 
biuro@junioracademy.pl 

 

KIDS CAN SING!  

Edycja 2023 

Ogólnopolski konkurs piosenki anglojęzycznej dla przedszkoli 

Organizator: Niepubliczne Przedszkole Językowe Junior Academy w Olsztynie 

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Piosenki Angielskiej „Kids can sing” 

 

 Konkurs Piosenki Angielskiej odbędzie się w formule ONLINE w dniach 17 kwietnia - 5 maja 2023 roku. 

I. Cele konkursu: 

-   prezentacja umiejętności wokalnych i językowych wychowanków, 

-  propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę, 

- kształtowanie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie,  

w szczególności kompetencji w zakresie wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych oraz osobistych i 

społecznych 

-  promowanie aktywności twórczej wśród dzieci, 

-  motywowanie dzieci do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób, 

-  promocja nowych talentów, 

-  utrwalenie i wzbogacenie leksyki, 

-  praca nad poprawną wymową, 

-  przygotowanie dzieci do publicznych wystąpień. 

 

 II. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach  wiekowych (3 i 4 latki oraz 5 i 6 latki), w 

których wezmą udział zespoły z przedszkoli z całej Polski. 

2. Każdy uczestnik lub każdy zespół wybiera do zaśpiewania jedną piosenkę w języku angielskim z 

repertuaru dziecięcego, którą należy utrwalić w formie pliku wideo.  

3. Nagrany występ należy przesłać do organizatora konkursu najpóźniej do 5 maja 2023 r. Organizator 

dopuszcza następujące formy dostarczenia pliku z nagraniem:  
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a. Drogą mailową na adres biuro@junioracademy.pl linku do nagrania opublikowanego w 

kanale You Tube (film oznaczony jako prywatny), lub  

b. Bezpośrednie wysłanie pliku z nagraniem poprzez stronę WeTransfer - Send Large Files & 

Share Photos Online - Up to 2GB Free   

c. udostępnienie na dysku Google.  

4. Nagraną piosenkę wraz ze skanem wypełnionego formularza zgłoszenia i zgodą rodzica lub opiekuna 

należy przesłać do Organizatora na adres: biuro@junioracademy.pl  

5. Czas trwania wykonywanej piosenki nie może przekraczać 5 minut. Nagranie musi być z obrazem 

(plik MP4). Pliki należy zatytułować nazwą przedszkola i grupy przedszkolnej. 

6. Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika. 

7. Filmy i dokumentację należy wysyłać w terminie 17 kwietnia- 5 maja 2023 roku. 

8. Nie wprowadza się limitu uczestników w danym zespole. Jedno przedszkole może wystawić do 

udziały w konkursie 2 zespoły.  

  III. Ocena i nagrody: 

Oceny wykonawców dokona Jury, w składzie którego znajdą się nauczyciele języka angielskiego, 

nauczycielki wychowania przedszkolnego, Dyrektor Przedszkola. 

1.  Jury będzie oceniać według następujących kryteriów: 

  - Językowe: znajomość utworu, wymowa, poprawność 

- Muzyczne:  dobór repertuaru,  interpretacja utworu,  indywidualność artystyczna, choreografia. 

2. Decyzje Jury są ostateczne. 

 3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy (trzy pierwsze miejsca) 

dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

 

 IV. Postanowienia końcowe: 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie nagrania oraz dostarczenie dokumentacji do dnia 5 maja 

2023.  

2. Sprawy nie ujęte w regulaminie wynikłe w trakcie Przeglądu rozpatruje Organizator, 

3. W przypadku małej liczby uczestników organizator zastrzega sobie możliwość do odwołania 

Konkursu, 

4. Nadesłanie zgłoszenia do udziału w przeglądzie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 

regulaminu. 

5. Lista zwycięzców zostanie zamieszczone na stronie internetowej przedszkola Junior Academy oraz 

profilu Przedszkola na Facebooku w terminie do 12 maja 2023 roku. 
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