SZKOŁA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU „FRAJDA”
Adres: Czarnocin 2, 72-112 Stepnica
www.frajda.com.pl

Zimowisko Muzyczne
Termin: 27.01.2019 /niedziela/ – 02.02.2019 /sobota /
Dla dzieci w wieku: 10-12 lat
Maksymalnie 12 osób w grupie.
Prowadzący: Anna Trzcianowska- pedagog-muzyk, instruktor rytmiki i muzykoterapeuta,
wieloletni wychowawca w Ośrodku Frajda.
CENA: 1250,00
Zniżka 55zł dla stałych klientów
•
Zapraszamy dzieci, które chciałyby spędzić ferie z muzyką, spróbować swoich umiejętności
rytmicznych i wokalnych.
Program Frajdzik Rytmik to zajęcia dla WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH:
ćwiczeniami z emisji głosu, z dykcji, z doskonalenia umiejętności wokalnych, kształtowania
poczucia rytmu, zabaw muzyczno-ruchowych.
Poprzez inscenizację i zabawę uczymy się pracy z mikrofonem i interpretacji ulubionych piosenek.
Wszystkiego dopełni Warsztat „jak zachowywać się na scenie?” i krótkie przedstawienie w formie
mini musicalu.
W codziennych zajęciach będzie nam towarzyszyć Zestaw Carla Orffa , BUM BUM RURKI,
trójkąty, bębenki i tamburina.
•
UWAGA!!!
Pobyt rozpoczynamy w niedzielę 27.01.19 od godziny 14:00 (zaczynamy obiadem), a kończymy w
sobotę 02,02,19 o godzinie 14:00 (po obiedzie). Dzieci można odbierać do godziny 15:00. W tym
czasie dzieci są pod naszą opieką.
Telefony komórkowe są całkowicie zbyteczne, szczególnie dla młodszych dzieci.
Oto kilka argumentów, które wg naszego doświadczenia przemawiają za pozostawieniem telefonu
komórkowego w domu:
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Nie mamy tutaj dobrego zasięgu w żadnej sieci. Telefony zabierają dziecku uwagę i czas jaki mogą
poświęcić na zabawę, mogą ulec uszkodzeniu, trzeba pamiętać aby je ładować, wywołują panikę u
rodziców kiedy dziecko zajęte zabawą nie odbiera telefonu.
Dla rodziców dostępne są dwa numery telefonów, pod które zawsze można zadzwonić, zasięgnąć
szczegółowej informacji lub poprosić dziecko do telefonu.
Prosimy nie dzwonić po godz.19:00. Dzieci po całym dniu atrakcji są zmęczone i wieczorem
szczególnie potrzebują naszej uwagi. W razie sytuacji trudnych i wyjątkowych pozostajemy zawsze
w kontakcie z Rodzicem.
NOWOŚĆ! Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy pen drive ze zdjęciami z
zimowiska.
DOJAZD:
Możliwy dojazd linią Emilbus pod opieką naszego wychowawcy. Koszt dodatkowy 12zł/os w jedną
stronę.
Godzina zostanie ustalona po ustaleniu osób chętnych do skorzystania z transportu.

