MUZYKA

Metody nauczania

NAUKA

... są dogłębnie przemyślane. Już od ponad
czterdziestu lat prowadzimy szczegółowe
badania w dziedzinie pedagogiki muzycznej,
wyciągamy odpowiednie wnioski i staliśmy
się specjalistami w zakresie bezstresowego
nauczania opartego na otwartości,
szczerości i spontaniczności zachowania
dzieci w grupach.

Program
„Cudowny Świat Muzyki” jest przeznaczony dla dzieci od czwartego roku życia. Maluchy
są wówczas w wieku, w którym rozpoczynają w zabawach naśladowanie świata dorosłych.
Program zajęć uwzględnia ową naturalną skłonność dzieci i dostrzega w tym doskonałą
możliwość do uczenia drogą zabawy.
W ten sposób muzyka staje się obligatoryjnym i naturalnym środkiem przeżywania świata
przez dzieci. Naszym celem jest również wzbudzanie i wydobywanie u małych uczniów
radości z kontaktu z muzyką i z własnego muzykowania. Powiązanie muzyki z ruchem pozwala
maluchom lepiej koordynować ruchy poszczególnych części swojego ciała. Zdobywają one
dodatkowo wiele nowych umiejętności ruchowych, od łatwych do
skomplikowanych.
Wszystkie opisane wyżej
elementy zabawy muzyczno-ruchowej, dzieci
mają możliwość opanowania poprzez 2letni kontakt z programem
„Cudowny
Świat Muzyki”.

Uczyć się
z radością
Na pierwszym planie ważności celów w programie „Cudowny Świat Muzyki” znajduje się
radość i przyjemność ze wspólnego muzykowania. Ów program dokładnie opracowywaliśmy, aby mógł służyć młodym uczniom
powyżej czwartego roku życia.
Pozwólcie nam wspólnie z Wami uczynić
coś dobrego dla Waszych dzieci!

Istnieje jedna
prawda: „Każde
dziecko jest muzykalne!”
Bawmy się muzyką

PRZYGODA
RADOŚĆ

Cudowny
Świat Muzyki
Spontaniczne muzykowanie dzieci na zajęciach
grupowych w miłej, bezstresowej atmosferze.

Bawmy się muzyką

... w Cudownym
Świecie Muzyki
Witajcie...

To rzeczywiście jest interesujące przeżycie: raz w tygodniu dzieci mają możliwość przebywania w „Cudownym
Świecie Muzyki”. Śpiewają, słuchają i muzykują.
Podstawowymi założeniami naszej szkoły są: rozwijanie
słuchu muzycznego, kształcenie głosu i wyrabianie poczucia rytmu. Wszystko to możemy osiągnąć dzięki śpiewaniu
dziecięcych piosenek, zastosowaniu solmizacji (solfeżu)
oraz poprzez wykorzystywanie różnych instrumentów.

Przygotowując się do zajęć z instrumentami muzycznymi dzieci najpierw uczą się je rozpoznawać oraz
wspólnie muzykują w zespole.
Oczywiście mile widziane, a wręcz pożądane, jest zainteresowanie rodziców przejawiające się aktywnym
uczestnictwem w zajęciach lekcyjnych ze swoimi
dziećmi.

Zajęcia
odbywają się w pomieszczeniu zaprojektowanym
specjalnie dla dzieci, umożliwiającym swobodę
ruchową na dużej przestrzeni.
Różnorodne przedmioty wspomagające nauczanie – jak na przykład keyboard, flet prosty, gitara,
instrumenty perkusyjne, książki z obrazkami i specjalnie skonstruowane płyty CD – sprawiają, że
lekcja staje się interesująca i uwrażliwia dzieci na
przeżywanie otaczającego je świata.
Każde dziecko otrzymuje na cały rok zestaw metodyczny składający się z książki z obrazkami, zawierający wiele tekstów do piosenek, „drogowskazu” do nauki i śpiewania oraz podwójnej
płyty CD.

