
PRZEGLĄD  
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ PRZEDSZKOLAKÓW 

„MUZYCZNE INSPIRACJE” 

1. Celem Przeglądu Twórczości Artystycznej Przedszkolaków „Muzyczne 

Inspiracje” jest: 
• wymiana twórczych doświadczeń pomiędzy przedszkolami,  
• promowanie twórczości artystycznej grup przedszkolnych, 
• stworzenie warunków dla indywidualnych, kreatywnych  pomysłów 

scenicznych,  
• szeroko pojęte wykorzystanie muzyki, jako inspiracji do rozwijania 

twórczej postawy dziecka i jego naturalnej ekspresji.   

Organizatorem Przeglądu jest Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 

I stopnia „Inspiracja” w Krakowie, Tel. 12/4230798. 

2. Przegląd odbędzie się w dniach  7-8.03. 2018 r. w budynku szkoły, ul. 

Śniadeckich 12 B, 31-531 Kraków, w Sali Imprezowej przy parkingu od 

strony ul. Śniadeckich (Uwaga! Wjazd od ul. Śniadeckich przez teren CMUJ 

koszt 4,50 zł godzina. Możliwy dojazd od ul. Żółkiewskiego: na ulicy jest 

strefa płatnego parkingu, a nieco dalej przy Al. Powstania Warszawskiego - 

plac z możliwością bezpłatnego parkowania). 

3. Organizator ustala kolejność występów, o której informuje uczestników 

drogą elektroniczną. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania 

zmian  w kolejności prezentacji. 

4. Do udziału w Przeglądzie zapraszamy grupy, oraz uczestników  

indywidualnych z Przedszkoli w wieku 4-6 lat. Warunkiem uczestnictwa  

jest przesłanie w terminie do 28.02.2018 r. wypełnionej Karty Zgłoszenia 

na adres elektroniczny: sekretariat@inspiracja.edu.pl lub dostarczenie jej do 

siedziby sekretariatu szkoły, ul. Śniadeckich 12 B, 31-531 Kraków, w godz. 

8-15 od poniedziałku do piątku.  

5. Każde przedszkole może być reprezentowane maksymalnie przez 5  

uczestników indywidualnych i 5 grup lub przez 10 uczestników 

indywidualnych, których zadaniem jest przygotowanie i prezentacja przed 

publicznością programu artystycznego.  

6. Formuła pokazu jest otwarta, dopuszcza różne formy prezentacji 



(inscenizacja piosenki, wiersza, tekstu literackiego, montaż słowno-

muzyczny, choreografia taneczna,  wykonanie utworu muzycznego na 

instrumentach, wykonanie piosenki i inne ), ma zachęcać uczestników do 

twórczych poszukiwań i  swobodnej wypowiedzi scenicznej. Każda 

prezentacja musi być inspirowana w dowolny sposób muzyką lub 

nawiązywać do wybranego utworu muzycznego lub jego fragmentu w 

dowolnej formie. 

7. Prezentacja indywidualna nie może przekraczać 5 minut,  grupowa 10 

minut. 

8. Przegląd ma charakter konkursowy. Uczestnicy prezentować się będą w 

dwóch kategoriach wiekowych : młodszej 4-5 lat i starszej 6 lat. 

Prezentacje  oceniać będzie życzliwe jury, które szczególną uwagę zwracać 

będzie na  kreatywność i wkład własny uczestników. 

9. O werdykcie uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną, a 

nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego finału w dniu  

10.03.2018 r., w budynku szkolnym. 

10.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów.


