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Oferta zajęć rytmiczno – umuzykalniających
na rok szkolny 2018 / 2019

Oferta prowadzonych zajęć przez nauczycieli Szkoły Muzycznej Musichome skierowana jest do
żłobków i przedszkoli. Zajęcia rytmiczno - umuzykalniające odbywają się regularnie raz lub dwa razy w
tygodniu w placówkach równolegle z rokiem szkolnym . Ich program dostosowany jest do omawianej
tematyki zajęć ogólnorozwojowych. Dysponujemy własnymi pianinami cyfrowymi, które dostarczamy do
placówek na okres prowadzenia przez nas zajęć. Instrumenty są nowe, stabilne, nie wymagają strojenia.
Podczas zajęć korzystamy również z własnych instrumentów perkusyjnych oraz innych pomocy
dydaktycznych: chustki, obręcze, woreczki. Każde zajęcia są zaplanowane tak, żeby dzieci mogły poznawać
nowe treści muzyczne przez różne formy umuzykalniania: śpiew, taniec, słuchanie muzyki, gra na
instrumentach, ruch przy muzyce, improwizacja – wokalna oraz instrumentalna.
Zajęcia rytmiczno – umuzykalniające prowadzone przez nauczycieli ze Szkoły Muzycznej Musichome,
wyróżnia szeroki wachlarz metod pracy oraz wykorzystywanie wszystkich form umuzykalniania: śpiew,
taniec, słuchanie muzyki, gra na instrumentach oraz improwizacja.
Metody, jakich elementy przeplatają się przez zajęcia to propozycje: Rudolfa Labana, Émile'a JaquesDalcroze'a, Carla Orffa, Zoltána Kodály'a oraz Edwina E. Gordona. Ta mozaika metod pozwala na pełną
inkulturację muzyczną dziecka w wieku przedszkolnym.
Umowy na prowadzenie zajęć zawieramy z rodzicami. Każdy rodzic otrzymuję drogą mailową fakturę za
zajęcia.
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Czas trwania zajęć
3 latki

15 minut

4 latki

20 minut

5 latki

25 minut

6 latki

30 minut
Cennik

Zajęcia odbywające się raz w tygodniu

90,00 zł za semestr

Zajęcia odbywające się dwa razy w tygodniu

120,00 zł za semestr

–

prowadzący zajęcia: Magdalena Kozinoga

–

opłata za drugie dziecko – 20% zniżki, trzecie – 40% zniżki - za semestr,

–

płatność na podstawie faktury,

–

w przypadku nieobecności trwającej dłużej niż miesiąc zwracana jest opłata,

–

w przypadku wypisania dziecka z przedszkola zwracana jest opłata,

–

na czas zajęć bezpłatnie wypożyczamy pianino oraz instrumenty Orffa,

–

zajęcia: pierwszy semestr 1.10.2018 – 11.01.2019 / drugi semestr 28.01.2019 – 19.06.2019

Korzyści płynące ze współpracy:
- nieodpłatnie wypożyczamy nowe instrumenty - pianina cyfrowe, na czas prowadzenia przez nas zajęć,
- oferujemy zniżki dla kadry na naukę w Szkole Muzycznej Musichome
- służymy pomocą przy zakupie własnego instrumentu, nagłośnienia, sprzętu audio,
- pomagamy w przygotowaniu dzieci do uroczystości,
- posiadamy studio nagrań, nagrywamy wybrane przez nauczycieli piosenki okolicznościowe do celów
dydaktycznych przed uroczystościami, piosenki są w odpowiednich tonacjach, dostosowane są do możliwości
wykonawczych dzieci w określonym wieku,
- dysponujemy wysokiej klasy sprzętem nagłośnieniowym wykorzystywanym na imprezach,
- raz w roku szkolnym organizujemy zabawę dla dzieci z muzyką graną przez zespół na żywo
(fortepian/perkusja/skrzypce/saksofon/trąbka/kontrabas)
- posiadamy własne instrumentarium Orffa -25 szt. – każdego instrumentu – oraz inne instrumenty i pomoce
dydaktyczne,
- posiadamy uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą E. E. Gordon
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