
ZAJĘCIA TANECZNE  
w skład zajęć wchodzą elementy gimnastyki, rytmiki, zabaw  oraz relaksacji 

dzieci. 
 

- zajęcia taneczne  w wieku przedszkolnym pozwalają dzieciom  zaspokoić 
potrzeby zabawy poprzez naukę tańca jak i wpływają na świadomość ciała i 
ruchu dziecka, 
- kształtują u dzieci poczucie rytmu, wrażliwości muzycznej i wpływają na 
rozwój psychofizyczny, 
- wyzwala u dzieci pozytywne emocje, co reguluje napięcia nerwowe, 
- pełnią funkcje relaksacyjne oraz uspokajające,  
- kształtuje u dzieci koordynacje ruchową poprzez ćwiczenia fizyczne w 
połączeniu z bodźcami dźwiękowymi,  
- przygotowują przedszkolaków do przyszłych występów publicznych,  
- dzieci uczą się prostych układów, poczucia rytmu, pracy w grupie oraz w 
parach. 
Zapewniam przygotowania do różnych pokazów np. wszystkie dni typu dzień 
mamy, dziadka itp. przeglądy przedszkoli, pokazy świąteczne i inne względem 
uzgodnienia wcześniej z wychowawcą grupy. 
 

OFERTA 
Umowy kierowane są do rodzica bądź opiekuna dziecka. Zajęcia trwają 30 min. 
Koszt zajęć przy grupie powyżej 20 osób wynosi 25 zł/os. Koszt zajęć poniżej 
20 osób wynosi 30 zł/os. Jest to opłata miesięczna uwzględniająca Święta 
wymienione u umowie. 
Organizuje zajęcia pokazowe, które są darmowe, następnie uzgadniamy 
ewentualną dalszą współprace po czym rozdajemy umowy i zaczynamy działać. 
 

O MNIE 
Nazywam się Natalia Marchewka jestem Instruktorką tańca II stopnia.  
Od wczesnych lat szkolnych, a nawet przedszkolnych biorę udział w 
różnorodnych zajęciach tanecznych. Na swoim koncie mam liczne pokazy i 
zdobyte nagrody poprzez udział w zawodach z grupami w których się szkoliłam. 
Moje doświadczenie składa się z dwuletniej pracy stricte z dziećmi od 2roku 
życia. Prowadziłam zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci w przedszkolach 
poprzez studio tańca. Wcześniej nabierałam doświadczenia w studiu tańca 
prowadząc i zarażając pasją grupy taneczne z dziećmi jak i dorosłymi. Biorę 
udział w różnych szkoleniach, warsztatach pozwalających na dalszy rozwój, 
który przekłada się na prace z dziećmi, interesuje mnie psychologia dziecięca 
dlatego też łącze elementy tańca, ruchu z elementami wyciszenia umysłu 
poprzez adekwatnie  dobranie ćwiczeń do wieku dzieci 



Taniec to nie tylko ruch podłożony do dźwięków muzycznych, taniec jest 
przekaźnikiem emocji, nauczycielem siebie samego jak i świata który nas 
otacza.  

Natalia Marchewka 


