
O F E R T A  W S P Ó Ł P R A C Y

Jazz dla ucha
malucha

czyli muzyczny trening wyobraźni



Jazz dla ucha malucha to autorski program zajęć dla

przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym

mający na celu zapoznanie dzieci z różnymi

instrumentami, a także specyfiką i brzmieniem muzyki

jazzowej. Realizowany jest w formie treningu wyobraźni.

Podczas zajęć dzieciaki przenoszą się do magicznej

Krainy Jazzu, w której spotykają nowych bohaterów -

instrumenty.  Zajęcia mają na celu pobudzać przede

wszystkim wyobraźnię, ale także percepcje słuchowe u

dzieci, jak również wzbogacić ich wiedzę z zakresu

literatury jazzu i muzyki w ogóle.

Jazz dla ucha malucha
O PROJEKCIE



Zajęcia
1 x 30 minut w tygodniu/ grupa 

W programie oprócz wiadomości teoretycznych,

znajdą się zabawy muzyczno-ruchowe, warsztat

plastyczny, zagadki muzyczne, a przede wszystkim

uważne słuchanie muzyki. Każde z dzieci na koniec

cyklu zajęć otrzymuje certyfikat ukończenia kursu

Jazz dla ucha malucha.

 

Oferta skierowana jest do grup 

od 8 do 20 osób.

Koszt: 70 zł/zajęcia 
cena obowiązuje przy min. 3 grupach, 

możliwość negocjacji przy większej ilości grup



Przykładowe
tematy

spotkań
1)      A kto to ten Pan Jazz? Wprowadzenie. 
2)     W poszukiwaniu dźwięków Pani Trąbki 
3)     Bracia Saksofony
4)     Czary mary na strunach Gitary
5)     Na kolacji u Pani Improwizacji
6)     W świecie białych i czarnych klawiszy 
7)     Wróżka Perkusja 



WORKING EFFICIENTLY

O autorze
Katarzyna Laszkowska - muzyk, pedagog, wokalistka,

instruktorka śpiewu, absolwentka Uniwerystetu

Gdańskiego i Akademii Muzycznej w Gdańsku, autorka

programu Jazz dla ucha malucha. Wieloletnie

obcowanie z muzyką i pasja do jazzu zmobilizowały ją
do stworzenia nowego projektu o trochę innym

charakterze, a mianowicie jak poprzez muzykę wpłynąć
na wyobraźnię u najmłodszych.  Jazz dla ucha malucha

to prawdziwa podróż po świecie muzyki jazzowej, która

uchodzi za trudną do słuchania. Tu w formie zabawy

nabiera innego kształtu - bawi, uczy i wzrusza. Projekt

realizowany jest w trójmiejskich przedszkolach od 4 lat.



KONTAKT 
Malu. Centrum Muzyki i Nauki. 

Katarzyna Laszkowska-Dwojakowska

malu.kontakt@gmail.com

tel.666098890


