"Z muzyką przez życie" –
program muzyczny realizowany w przedszkolu w Klisinie
Na podstawie licznych badań dowiedziono ,że śpiewanie i granie na instrumentach ma wpływ
na funkcje kory mózgowej. Podczas muzykowania aktywowane są różne obszary mózgu [...].
Coraz częściej mówi się o tym, że ludzie uzdolnieni muzycznie dobrze radzą sobie z zadaniami
matematycznymi i logicznym myśleniem [...].
Cornelia Nitsch, Prof. dr Gerald Huther "Wspieranie rozwoju dziecka"
Idąc tym tropem w roku szkolnym 2020/2021 pragniemy realizować program muzyczny
pt. "Z muzyką przez życie" . Głównymi założeniami tego programu będą:
● znajomość różnych gatunków muzyki,
● znajomość podstaw historii muzyki,
● znajomość wybranej literatury muzycznej,
● wiedzę z zakresu podstaw teorii muzyki,
● znajomość podstaw emisji głosu,
● umiejętność gry na instrumentach, między innymi: dzwonki chromatyczne, flet prosty,
pianino.
Chcąc dowiedzieć sie więcej na temat korzyści płynących z muzykowania, których jest bardzo wiele,
można zapoznać się z takimi artykułami jak: "Muzykowanie czyni mądrzejszym" – Jarosława
Kordzińskiego; "Jeden z najlepszych sposobów stymulowania rozwoju Twojego dziecka –
Muzykowanie!" - Magdalena Goetz ; "Po co umuzykalniać dziecko?" - Kompozytornia.
Szanowni Pańswo! Drodzy Rodzice!
Kiedyś św. Augustyn powiedział: "śpiew jest ochroną dla dziecka, ozdobą młodego, ulgą starego,
elementem doskonałości dla początkujących, wzlotem dla czyniących postępy, koroną dla
doskonałych". Sami również moglibyśmy przytoczyć niezliczoną ilość zalet muzykowania. Tego
typu obserwacje, przemyślenia i doswiadczenia zainspirowały nas, aby przedstawić Państwu
i Waszym Dzieciom kolejną bardzo atrakcyjną ofertę. Pragniemy w roku szkolnym 2020/21
realizować program muzyczny pt. "Z muzyką przez życie". Nasza placówka posiada
wyspecjalizowany personel również w tej dziedzinie. Chcielibyśmy, aby Dzieci w naszym
przedszkolu miały okazję do:
–

rozwoju uzdolnień muzycznych;

–

rozwoju umiejętności śpiewu i gry na instrumentach takich jak: dzwonki, flet prosty, pianino;

–

rozbudzeniu poczucia rytmu i ukochania tańca;

–

edukacji w poczuciu radości i zabawy;

–

wyczucia estetycznego.

Podczas roku szkolnego będziecie mogli Państwo dowiedzieć się w jakim zakresie i na ile Dziecko
jest uzdolnione muzycznie. Jednak przede wszystkim, będziecie słyszeli w domu wesoły śpiew, próby
grania na byle czym oraz radosne pląsy.

