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Oferta dla dzieci w wieku przedszkolnym
Cykl muzyczno-artystycznych warsztatów „Animacje artystyczne”
Jesteśmy liderami programów artystycznych i kreatywnych dzieci w wieku przedszkolnym! Animacje
artystyczne stanowią fragment autorskiego programu „Utalentowane przedszkolaki”, który został
objęty patronatem Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Autorką tego programu jest Lidia
Długołęcka-Pinkwart – pedagog, kompozytorka i autorka prac z zakresu historii kultury.
Animacje artystyczne przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym (4-5-6 lat) i ich rodziców, którzy
chcą otrzymać fachową pomoc w rozwijaniu zdolności i możliwości swojego dziecka, a co za tym idzie,
w prawidłowym wyborze jego drogi edukacyjnej. Rodzina przede wszystkim decyduje, czy potencjalne
zdolności dziecka rozwiną się, czy zostaną zmarnowane. Nie będzie zmarnowanego czasu, jeśli w
procesie doskonalenia osobowości dziecka nie będzie niepowodzeń, a dziecko będzie rozwijało się
zgodnie ze swoimi możliwościami.
Każde dziecko ma w sobie wartość diamentu, który prawidłowo oszlifowany stanie się brylantem.
Poprzez wrodzoną ciekawość świata, kreatywność i radość tworzenia, dziecko spełnia się w zabawach
inspirowanych sztuką. Dźwięk, barwy, ruch i zabawy słowno-muzyczne pobudzają nie tylko wyobraźnię,
ale działają inspirująco i uspołeczniają całe grupy dzieci. Nie trzeba być w przyszłości artystą plastykiem,
ale warto poprzez wyobraźnię plastyczną umieć rozpoznać np. bryły geometryczne. Każda dziedzina
sztuki pobudza do kreatywności i uaktywnia pomysłowość, a więc niesie w sobie zalążki przyszłych
wynalazków. Wychowanie przez sztukę zwiększa szansę określenia wyjątkowości każdego dziecka.
Dzisiejszy świat niesie ze sobą wiele zagrożeń oraz stresów i właśnie ten program podaje pomocną dłoń
rodzicom i ich dzieciom, znającym te zagrożenia i świadomym edukacji w życiu każdego człowieka.
Program ten, realizowany jest przy pomocy autorskiego zestawu pomocy naukowych (piosenki,
plansze, nagrania), jest prowadzony przez specjalnie przeszkolonych fachowców i jako autorski jest
każdego roku monitorowany i udoskonalany.
Animacje artystyczne odbywają się w grupach 10-14 osobowych dwa razy w tygodniu, w salach o
przyjaznej atmosferze wyzwalającej w dziecku radość tworzenia poprzez bezpieczna zabawę i trwają nie
mniej niż przez 4 miesiące.
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