TANCE I ZABAWY
Z INSTRUMENTAMI

ZAPRASZA
NA WARSZTATY
DLA NAUCZYCIELI

Adresaci:
Nauczyciele wychowania przedszkolnego,
nauczyciele klas I-III szkoły podstawowej,
nauczyciele świetlicy.

Wymiar godzin:
q szkolenie 8-godzinne, dwa popołudnia w tygodniu po 4 godziny lekcyjne lub sobota 8 godz.
q szkolenie 12-godzinne weekendowe (piąteksobota)

Program ramowy:
q rola zabaw muzyczno-ruchowych w edukacji
małego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem higieny głosu i układu narządów ruchu,
q ekspresja twórcza dziecka w tańcach i zabawach z instrumentami perkusyjnymi,
q kształcenie wrażliwości rytmicznej oraz kształcenie słuchu,
q muzykowanie indywidualne i zbiorowe z wykorzystaniem nagrań na płycie.

Cena warsztatów:
q 8 godz. 2600 zł
q 12 godz. (weekend) 3600 zł
Do ceny należy doliczyć VAT, jeśli szkolenie nie jest
ﬁnansowane ze środków publicznych.

Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do kontaktu

Think Global sp. z o.o.
biuro@thinkglobal.pl
tel. (22) 642 22 40
kom. 609 084 465
kom. 607 652 089

MUZYKOWANIE
W SZKOLE
Udajmy się z uczniami
w tę wspaniałą
i wzbogacającą podróż

PROWADZENIE

CEL WARSZTATÓW
Wzbogacenie pracy nauczycieli o atrakcyjne i różnorodne metody oraz formy prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych budujących u dzieci kompetencje
artystyczne, społeczne, matematyczne i językowe.

Piotr
Kaja
Nauczyciel muzyki i rytmiki, kompozytor, aranżer
i muzyk, autor warsztatów.
Piotr Kaja to edukator i trener z wieloletnim doświadczeniem, prowadzący warsztaty metodyczne
dla nauczycieli od 1993 roku, wykładowca akademicki od 2000 r., autor licznych publikacji metodycznych, artykułów naukowych i popularnonaukowych,
podręczników szkolnych oraz programów nauczania
i wychowania.

AKTYWNE SŁUCHANIE MUZYKI
Adresaci:
Nauczyciele klas I-III szkoły podstawowej,
nauczyciele rytmiki i muzyki.

DLA KOGO

Wymiar godzin:

Uczestnikami warsztatów mogą być nauczyciele
szkół podstawowych oraz świetlic szkolnych, którzy
chcieliby poznać szerokie zastosowanie muzycznych inspiracji w swojej codziennej pracy z dziećmi.

Program ramowy:

4 godziny

Zakres i poziom prowadzonych warsztatów może
być modyﬁkowany zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników.

q metodyka nauczania muzyki w klasach I-III
szkoły podstawowej, a wymagania podstawy
programowej w zakresie percepcji muzyki,
q sposoby aktywizowania dzieci w zabawach
integracyjnych, twórczych i odtwórczych,
q aktywne słuchanie muzyki m.in. wg idei Batii
Strauss,
q ekspresja werbalna, plastyczna, muzyczna
i ruchowa stymulowana muzyką różnych
epok,
q narracja, czyli jak opowiadać muzykę tańcem,
gestem i obrazem.

Ceny uwzględniają pakiet materiałów szkoleniowych.

Cena warsztatów:

INFORMACJE
ORGANIZACYJNE

4 godz. 1600 zł
Do ceny należy doliczyć VAT, jeśli szkolenie nie jest
ﬁnansowane ze środków publicznych.

