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CELE PRZEGLĄDU: 

- kultywowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem 

- rozwijanie talentów muzycznych- śpiew, gra na instrumentach, 

taniec 

- rozwijanie talentów plastycznych- ozdoby bożonarodzeniowe, 

szopki 

- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej 

wśród dzieci i młodzieży, 

- wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich 

do pracy twórczej , 

- rozwijanie talentów estradowych, 

 

ORGANIZATORZY   PRZEGLĄDU:  

-Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w 

Tuliszkowie 

-Zespół Artystyczny Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w 

Tuliszkowie  

 

 

 

 



REGULAMIN PRZEGLĄDU: 

1. Przegląd odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Powstańców 

1863 r. w Tuliszkowie w dwóch kategoriach wiekowych  

I  kategoria-   klasy 0-III 

II kategoria – klasy IV- VIII 

2. Podczas przeglądu prezentować można: 

- śpiew kolęd, pastorałek lub piosenek związanych z Bożym 

Narodzeniem 

- grę na instrumentach kolęd, pastorałek lub piosenek związanych z 

Bożym Narodzeniem 

- taniec, układ ruchowy związany z tematyką świąteczną- 

bożonarodzeniową 

- wytwory plastyczne związane z Bożym Narodzeniem- stroiki, 

szopki bożonarodzeniowe, ozdoby i kartki świąteczne. 

3. Uczniowie mogą występować indywidualnie, grupowo lub 

zespołowo. 

4. Prace plastyczne można wykonywać indywidualnie, grupowo lub 

zespołowo. 

5. Jeden uczeń może zaprezentować  się w różnych dziedzinach 

sztuki: śpiew, gra na instrumentach, taniec oraz praca plastyczna . 

6. Nagrodą za udział w Przeglądzie będą korzyści wynikające z 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania: pozytywne punkty, oceny z 

przedmiotów artystycznych lub religii,  a także udział wybranych 

przez komisję uczniów,  w Przeglądzie Twórczości 

Bożonarodzeniowej dla rodziców  i bliskich w dniu 18.12.2019 r. o 

godz 17.00 oraz podczas Apelu Bożonarodzeniowego w dniu 

20.12.2019 r. 

7. Do przeglądu uczniowie mogą przygotowywać się samodzielnie 

lub z pomocą nauczycieli i rodziców. 

8. Potwierdzeniem udziału w Przeglądzie jest wypełnienie karty 

zgłoszenia, którą należy dostarczyć Pani Katarzynie 

Drewniackiej lub złożyć w Świetlicy szkolnej do dnia 11.12.2019 r. 

9. Prezentacje dla klas 0-III Szkoły Podstawowej odbędą się 

w dniu 17.12.2019 r. od godziny 10.00. 

a dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej odbędą się 

w dniu 16.12.2019 r. od godziny 10.00. 

10. Szczegółowych informacji dotyczących Przeglądu udziela Pani 

Katarzyna Drewniacka – nauczyciel muzyki- 

tel: 504 73 23 84. 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA  

DO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI BOŻONARODZENIOWEJ 

"TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE"  

Przegląd odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców 

1863 r. w Tuliszkowie dnia  16 grudnia 2019 r. dla klas IV-VIII oraz 17 grudnia 

2019 r. dla klas 0-III 

Wypełnienie poniższego formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 

przeglądu.  

Nazwiska i imiona wykonawców oraz klasa lub grupa do której uczęszczają: 

………………………………………………………………………………………

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

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………

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

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

Forma prezentacji ( śpiew, gra na instrumentach, taniec, praca plastyczna):  

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

Tytuł utworu lub plastycznego wytworu: 

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

Szacowany czas wykonania: …..... min. 

Osoba przygotowująca uczestnika:........................................................................... 

Zapotrzebowanie techniczne: 

Ilość mikrofonów:............. 

Inne uwagi techniczne:  .................................................................... 

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

................................................................................................................................... 

      

 KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA  

DO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI BOŻONARODZENIOWEJ 

"TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE"  

Przegląd odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców 

1863 r. w Tuliszkowie dnia  16 grudnia 2019 r. dla klas IV-VIII oraz 17 grudnia 

2019 r. dla klas 0-III 

Wypełnienie poniższego formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 

przeglądu.  

Nazwiska i imiona wykonawców oraz klasa lub grupa do której uczęszczają: 

………………………………………………………………………………………

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

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………

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

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

Forma prezentacji ( śpiew, gra na instrumentach, taniec, praca plastyczna):  

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

Tytuł utworu lub plastycznego wytworu: 

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

Szacowany czas wykonania: …..... min. 

Osoba przygotowująca uczestnika:........................................................................... 

Zapotrzebowanie techniczne: 

Ilość mikrofonów:............. 

Inne uwagi techniczne:  .................................................................... 

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

................................................................................................................................... 

 


