WARSZTATY MUZYCZNE „PAŁAC MUZYKĄ MALOWANY”
DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM
Oferta dla grup zorganizowanych
Celem zajęć jest praca z dzieckiem głównie w zakresie umuzykalnienia, kształtowanie odbiorcy muzyki,
przygotowania do występów scenicznych. W programie również praca nad głosem, autoprezentacja, współpraca
w grupie. Zapewniamy dzieciom twórczy ruch i edukacyjną zabawę.
W programie:
 interaktywne zabawy muzyczne
 emocje- ruch- taneczna zabawa z muzyką klasyczną
 ciało jako instrument
 słuchanie muzyki, muzyczny relaks
 śpiew jako forma wypowiedzi
 zabawy plastyczne- muzyczne kolory
 wspólne muzykowanie- instrumenty edukacyjne
 poszukiwanie różnych źródeł dźwięków
Tematy do realizacji w ramach warsztatów „Pałac muzyką malowany”
 Pracowita jesień
 Na ludowo
 Mróz malarz
 Muzyczne podróże
 Karnawałowe bale
 Figlarny kwiecień
 Na bosaka - letnia zabawa
Tematy zajęć zostały oparte na tytułach wykorzystywanych do przeprowadzenia warsztatów piosenek.
Ponadto każdy warsztat obejmuje:
 Ćwiczenia z techniki ruchu
 Zagadnienia z zakresu rytmiki
 Ćwiczenia słuchu
 Instrumenty perkusyjne- wspólne muzykowanie
 Nauka piosenki
Informacje ogólne:
 Warsztaty, stanowią rozszerzenie i uzupełnienie podstawy programowej; możliwość wszechstronnego
kształcenia kompetencji emocjonalnych, artystycznych i kulturowych dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.
 Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie
- Karty zamówienia zajęć dla grupy szkolnej
- Listy obecności
Które należy przesłać na adres palacmlodziezy@toya.net.pl lub przynieść do Pałacu Młodzieży
Druki Kart zgłoszeń i List obecności oraz Regulamin zajęć dostępne są na stronie internetowej Pałacu
Młodzieży www.palacmlodziezy.lodz.pl w zakładce „Zajęcia edukacyjne dla szkół”
 Warsztaty odbywają się w poniedziałki, od godz. 10.00, w Pałacu Młodzieży. Czas trwania ok. 3 godz.
Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia godziny rozpoczęcia zajęć.
 Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną.
 Każda grupa może liczyć maksymalnie 25 osób.




Organizujemy również duże imprezy tematyczne.
Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Materiały potrzebne do realizacji warsztatów należy
zabezpieczyć we własnym zakresie (według listy dostępnej u prowadzących). Można również skorzystać
z zasobów pracowni wpłacając dobrowolną składkę na Fundusz Rady Rodziców, z którego kupowany
jest potrzebny sprzęt i materiały.

KONTAKT: Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi, Łódź, ul. Wyszyńskiego 86
Beata Klose- Jurczakowska: b.klose-jurczakowska@palacmlodziezy.lodz.pl

