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Zapraszamy Państwa na warsztaty:  
 

TAŃCZY RĘKA TAŃCZY NOGA i ZABAWA już GOTOWA  
- elementy muzykoterapii i choreoterapii w pracy z dzieckiem  

w wieku przedszkolnym i szkolnym 
 

 
Metoda Marii Montessori opiera się na założeniu by uczyć przez działanie, rozwijać samodzielność, 
wiarę we własne siły i koncentrację.  Uczy zamiłowania do ciszy i szacunku do do pracy i porządku. 
Dla realizacji tych celów wykorzystuje się odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne.  
 
 
Adresat: 
Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i osoby 
pracujące z małymi dziećmi. Zapraszamy również do osoby, 
poszukujące pomysłów do pracy z dziećmi w której łączymy ruch i 
taniec. 
 
Cel: Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o zabawy 
muzyczne, tańce integracyjne i ćwiczenia muzyczno-ruchowe. 
Podczas szkolenia zdobędziesz praktyczną wiedzę i pomysły na 
zabawy muzyczno-ruchowe, pracę z ciałem i liczne układy choreograficzne. 
 

Korzyści uczestnika szkolenia:  

 zdobędzie praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat muzykoterapii, 

 zapozna się z wieloma utworami muzyki klasycznej, które w łatwy sposób można wykorzystać 
na zajęciach, 

 dowie się o celach, przeznaczeniu, przebiegu zajęć i sposobach pracy na zajęciach 
muzykoterapii, 

 nauczy się wielu ciekawych układów choreograficznych, 

 pozna wiele ciekawych zabaw muzyczno-ruchowych I tańców integracyjnych, 

 pozna ciekawe formy relaksacji dla dzieci, 

 dowie się w jaki sposób ciekawie wykorzystać instrumenty do pracy z dzieckiem i jak te 
instrumenty samemu stworzyć, 

 zapozna się z pracą na Bum Bum Rurkach 

 otrzymasz gotowe opisy zabaw muzyczno-ruchowych i muzykę do zajęć. 

Zakres realizowanych treści:  

1. Wybrane kierunki pracy z ciałem 
2. Analiza utworów muzycznych. 
3. Techniki relaksacyjne w pracy z dzieckiem 
4. Improwizacje i zabawy instrumentalne 
5. Pomysły na ciekawe rozgrzewki muzyczne 
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6. Zabawy ruchowo-muzyczne 
7. Układy choreograficzne dla dzieci 
8. Ćwiczenia rytmiczne z rekwizytem 
9. Wybrane tańce w kręgu dla dzieci 
10. Bum bum rurki w zabawie i edukacji  - wprowadzenie 

Osoba prowadząca warsztaty: Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, muzyki i 

rytmiki. Instruktor metod muzykoterapii i choreoterapii. 

Czas trwania kursu: 10 godz. dydakt.                            

 
 
Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Grupa ograniczona do max. 14 osób.  
 
 
UWAGA! Zgłoszenia na kurs wraz z potwierdzeniem zapłaty przyjmujemy pod nr 
telefonu: 59 841 38 55 w godz. 8:00 – 16:00  i adresem mailowym:   
odk.atena@poczta.fm  
 
Opłatę za kurs uczestnik zobowiązany jest dokonać na rachunek bankowy Ośrodka  

Nr 50 1020 5558 1111 1203 5350 0064  lub w kasie w Ośrodka. 

 
Opłata nie ulega zwrotowi w przypadku niepodjęcia szkolenia przez Zgłaszającego. 

 

 
Miejsce: Ośrodek Doskonalenia Kadr „Atena” w Słupsku, ul. Filmowa 2   
                lub w każdym miejscu, jeżeli zgłosi się grupa zorganizowana    
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