
MegaArt 

Magdalena Marszałek 

 

  mgr Magdalena Marszałek – absolwentka 

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz 

Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego na Akademii Muzycznej w 

Katowicach. Jest również kompozytorką i autorką wielu piosenek dla dzieci. 

Zajęcia muzyczne z dziećmi prowadzi od 19 lat. Satysfakcjonujące jest to, iż 

wiele przedszkolaków, z którymi pracowała, kontynuuje naukę w szkołach 

muzycznych, ogniskach muzycznych, zespołach. Poprzez muzyczny świat 

prowadzi dzieci pochwałą i budowaniem pewności siebie. Stwarza przyjazną 

atmosferę, co ośmiela dzieci i w ten sposób daje szansę każdemu z nich na 

artystyczny rozwój. 

 
Zapisy do 28 września 2020: 

tel. 502 484 002 

e-mail: megaart.m@wp.pl 

Darmowe zajęcia pokazowe 

17 września 2020 czwartek 

od godz. 10:30 

 

Zapisy na zajęcia 

rytmiczno-umuzykalniające 
 
Cele edukacyjne zajęć:  

- kształcenie zainteresowań i zamiłowań muzycznych, 

- wyposażenie dzieci w niezbędne umiejętności muzyczne, 

- umożliwienie dzieciom przeżycia różnych doświadczeń muzycznych, 

- kształtowanie kultury muzycznej (umiejętność włączenia muzyki 

  w codzienne życie). 

Zajęcia obejmują: 

- naukę śpiewu, który spełnia rolę terapeutyczną - odstresowuje i dotlenia 

  cały organizm poprzez regularne oddechy, 

- naukę muzykowania na instrumentach, które uczy koncentracji i uwagi, 

- zabawy muzyczno-ruchowe, tańce, układy taneczne, 

- ćwiczenia rytmiczne - wspomagają naukę czytania i liczenia 

- aktywne słuchanie muzyki, 

- logorytmikę (aktywna zabawa przy wykorzystaniu rytmu muzyki, ćwiczeń       

  oddechowych, głosowych, artykulacyjnych i słuchowych wplecionych 

  w atrakcyjne dla dzieci aktywności ruchowe i muzyczne). 

- wiedzę niezbędną do rozumienia muzyki i rozpoczęcia wędrówki 

  w świecie dźwięków, barw i form, 

- kształcenie w zakresie różnorodności muzyki ojczystej, regionalnej 

  oraz muzyki innych narodów i regionów świata, 

- wartości muzyki ludowej, artystycznej i popularnej. 

 

Cena zajęć: 

35 zł od dziecka za 4 zajęcia w miesiącu płatne za z góry: 

pierwszy semestr (4 m-ce X, XI, XII, I) 140 zł płatne do 10 października 2020 

drugi semestr (5 m-cy II, III, IV, V, VI)  175 zł płatne do 10 lutego 2021 

 

Konto: MegaArt Magdalena Marszałek 

PKO BP  23 1020 5297 0000 1102 0223 0506 

 

W przypadku odwołania zajęć z powodu epidemii COVID-19, pieniądze 

zostaną zwrócone na konto, z którego zostały wysłane. 

mailto:megaart.m@wp.pl

