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Ukaž svůj talent!
Vážení rodiče, milé děti!
Ve školním roce 2021/2022 Vám opět nabízíme umělecky zaměřené kurzy pro děti mladšího věku.
Jedná se o ATELIÉRY UMĚLECKÉ TVOŘIVOSTI, pod vedením zkušených lektorů (učitelů
zdejšího pedagogického sboru). Zde se zájemci mohou již od raného věku (od 3 až 4 let) rozvíjet
v hudební a taneční činnosti.
Ateliér umělecké tvořivosti „Slavíček“, organizujeme pro děti ve věku 3 a 4 let, protože toto období
je v hudebním vývoji ideální pro první seznámení s bohatým světem hudby. Děti zábavnou formou
objevují a rozvíjejí své hudební a pohybové schopnosti. Hudební ateliér také slouží jako přípravný
kurz pro následnou hru na hudební nástroj. Hravý styl práce, ve kterém je zařazen zážitek, má
povzbudit, iniciovat a inspirovat děti v jejich práci.
Cíle Ateliéru umělecké tvořivosti „Slavíček“:
1) rozvoj hudební paměti
2) rozvoj rytmického cítění dítěte
3) rozvoj hudebního slyšení
4) rozvoj komplexního hudebního vnímání
Zpěv, který je součástí výuky má pozitivní vliv na výslovnost a výuku cizích jazyků. Zkušenost
opakovaně potvrzuje, že děti, vedené k umění s možností aktivní hudební činnosti, jsou schopny lépe
spolupracovat, vyrovnávat se s náročnými situacemi, porozumět zadání, kombinovat znalosti
z různých předmětů. Celkově výuka probíhá spontánně a s radostí!
Ateliér umělecké tvořivosti „Motýlek“, organizujeme pro děti ve věku 3 a 4 let, protože toto období
je v pohybovém vývoji ideální pro první seznámení se základy pohybových a tanečních disciplín.
Hlavním cílem výuky je naučit děti hravou formou správnému držení těla, rozvíjet jejich hudební
a prostorové cítění, pohybovou tvořivost a obratnost. Děti jsou motivovány pohyby zvířátek, děním
v přírodě a přirozenou dětskou hrou.
Výuka probíhá jednou týdně. Školné se platí na celý rok. Délka lekce zahrnuje dobu pro příchod
a odchod žáků. Předpokladem pro otevření každého ateliéru je zájem min. 10 dětí.
Název

Lektor

Kontakt

Platba/délka
lekce

SLAVÍČEK

Marina Karfusová

545 211 818

3 000

(ateliér hudební výchovy)
MOTÝLEK

(60 min./týden)
Veronika Kolečkářová

(ateliér tanečního oboru)

Bc. Eva Znojemská, DiS. art., MBA - ředitelka školy
Brno, 1. 3. 2021

548 528 000

2 200
(60 min./týden)

