
 
OFERTA ZAJĘĆ RYTMICZNO-MUZYCZNYCH 

Zajęcia rytmiczno-muzyczne  z dziećmi w wieku przedszkolnym obejmują: 

 Naukę piosenek, wykonywanie ich z rytmicznym lub ilustracyjnym ruchem. 
 Ćwiczenia kształtujące wrażliwość muzyczną oraz umiejętność określania i reagowania na podstawowe 

elementy muzyki: rytm, tempo, dynamikę, melodię, rejestr muzyczny, barwę dźwięku, metrum, 
budowę piosenek i prostych utworów. 

 Ćwiczenia rozwijające motorykę, sprawność i estetykę ruchu. 
 Ćwiczenia i zabawy rozwijające inwencję twórczą i możliwość indywidualnego wypowiadania się. 
 Ćwiczenia kształtujące umiejętność współdziałania z grupą. 
 Ćwiczenia rozwijające orientację w przestrzeni. 
 Zabawy ruchowe z piosenką. 
 Grę na dziecięcych instrumentach perkusyjnych. 
 Oglądanie i prezentacja instrumentów muzycznych. 

Do prowadzenia zajęć wykorzystywane jest pianino, keyboard lub gitara.  

Czas zajęć – do 30 minut ( w zależności od grupy wiekowej). 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.  

Opłata miesięczna wynosi 30 zł. 

OFERTA ZAJĘĆ TANECZNYCH DLA DZIECI      

„KRAINA TAŃCA” oferuje zajęcia taneczne dla dzieci 3,4,5,6-letnich w czasie pobytu w 
przedszkolu. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 30 minut i prowadzone są przez specjalistów z 
doświadczeniem w pracy z dziećmi.  

             Pracując z przedszkolakami wypracowaliśmy własne i niepowtarzalne metody nauczania 
Opracowaliśmy  autorski program zajęć dla dzieci „ruch, muzyka, taniec w wychowaniu 
przedszkolnym”, który poprzez taniec wyrabia w dziecku poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność 
ruchów.  

             Podczas zajęć przygotowywane są choreografie, które następnie wykorzystywane są na 
imprezach przedszkolnych. 

 



Program zajęć tanecznych zawiera w szczególności takie elementy jak: 

• zdobycie przez dzieci podstawowych umiejętności związanych z koordynacją i estetyką ruchu 
ciała;  

• podstawy tańca- nauka różnych stylów tańca: 
 dyskotekowego;  
 współczesnego;  
 towarzyskiego; 
 hip-hop; 

• pobudzenie twórczości artystycznej dziecka;  
• rozwijanie poczucia rytmu; 

Podczas spotkań: 

• przenosimy się w świat bajek tańcząc do utworów z filmów takich jak: Trolle, Kraina Lodu, 
Shrek, Księga Dżungli, Król Lew, i wiele innych; 

• odwiedzamy różne zakątki świata tańcząc m.in. taniec hiszpański, bretoński, rosyjski, 
cygański, hinduski, amerykański i inne; 

• poznajemy utwory lat 50-tych i 60-tych m.in. "Rudy rydz", "Znamy się tylko z widzenia", "Nie 
zadzieraj nosa"; 

• uczymy się kroków uproszczonych rock and roll'a, samby, charlestona, cha-cha-cha, twista. 

Intensywnie współpracujemy z placówkami oświatowymi takimi jak: przedszkola, kluby 
malucha, którym zapewniamy wyposażenie do zajęć i występów w postaci magnetofonów, sprzętu 
nagłaśniającego, oraz rekwizytów i kostiumów tanecznych. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
Państwa do wprowadzenia programów Krainy Tańca również i do Państwa przedszkola. 

Czas zajęć – do 30 minut ( w zależności od grupy wiekowej). 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.  

Opłata miesięczna wynosi 30 zł. 

PROMOCJA PRZY WYBORZE DWÓCH ZAJĘĆ Z FIRMY KRAINA TAŃCA (TANIEC+ RYTMIKA)  

50 ZŁ 

www.kraina-tanca.pl 

www.facebook.com/krainatanca 

 

 INFORMACJE U WYCHOWAWCZYŃ GRUP 

http://www.kraina-tanca.pl/
http://www.facebook.com/krainatanca

