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--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat:Monika Kluza przygotowała gotowe, bezpłatne materiały do nauki w domu dla dzieci, rodziców i nauczycieli!
Data:Sat, 21 Mar 2020 02:18:43 +0100

Nadawca:Łukasz Gancarz www.szkoleniowo.edu.pl <kontakt@szkoleniowo.edu.pl>
Odpowiedź-Do:Łukasz Gancarz www.szkoleniowo.edu.pl <kontakt@szkoleniowo.edu.pl>

Adresat:Dyrekcja <dyrekcja@przedszkole7konin.edu.pl>

 25 mar 2020 20:43 (19 minut temu)Od:  Ewa Siwek

Do:  mnie  magdaja234@wp.pl

Temat:  Fwd: Monika Kluza przygotowała gotowe, bezpłatne materiały do nauki w domu dla dzieci, rodziców i nauczycieli!

Mail nieczytelny? Kliknij tutaj, aby przeczytać go w twojej przeglądarce

Drodzy Nauczyciele

Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji w kraju chcemy Wam przesłać bezpłatne propozycje do
nauczania ON - LINE. Nasze materiały, mogą przydać się również rodzicom do pracy w domu z dziećmi.

Chcemy Was zapewnić, że dostępne przez nas filmy i teledyski na Oficjalnym Kanale na YouTube
Centrum Edukacji Artystycznej Muzylek Moni są do Państwa dyspozycji.

Pamiętajcie również o podawaniu źródła pochodzenia muzyki, autorów i tytułów płyt.

Cieszymy się, że nasza muzyką jest dla Was pomocą w tym trudnym czasie. Jest nam niezmiernie miło,
że możemy pracować i tworzyć dla Was.

Poniżej znajdują się linki do bezpłatnych materiałów do nauki w domu - dla dzieci, rodziców, a także Was
nauczycieli.

Monika Kluza Mini warsztat muzyczny
"Wiosna urodziły się Motyle"

Warsztat "Dzieci w Królestwie Muzyki"
Jak zrobić Motylka z Kosmofolii

MONIKA KLUZA - Moni warsztat muzyczny
"O Wiośnie to piosenka"

Monika Kluza Mini warsztat muzyczny
"Hej pada, pada deszczyk"
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"Znów przyszła Wiosna" sł.Monika Kluza muz.
Mateusz Kluza ilust.Anna Siek [Official Video]

Wstązko Leć sł. Elżbieta Kaczmarska, Monika
Kluza, muz. Mateusz Kluza

Zapraszamy do udziału w warsztach on-line z Moniką Kluzą

ROZUMIEMY, ŻE CHCECIE TEN CZAS SPĘDZIĆ TAKŻE NA ROZWIJANIU SAMYCH SIEBIE I
CZERPANIU RADOŚĆ I SIŁY Z MUZYKI.
 
CHCIELIBYŚMY WAM ZAPROPONOWAĆ NASZE WARSZTATY ON–LINE! JUŻ TERAZ W
OBNIŻONYCH CENACH NA CZAS min. 2 TYGODNI! CHĘTNE OSOBY OCZYWIŚCIE ZAPRASZAMY
NA:

BIAŁO-CZERWONE NUTKI - ON-LINE
Opis:
- Warsztaty zawierają dwie płyty: „SERCE DLA POLSKI” oraz
„FOLKOWE NUTKI”.
- Tańce, zabawy i autorskie piosenki o tematyce pozytywnego
patriotyzmu.
- Same Hity muzyczne a wśród nich  „Niepodległa”, „Maki, bławatki
i stokrotki”, „Serce dla Polski”,  „Moja Ziemio ukochana”. 
- Wspaniałe utwory ludowe, w orkiestrowych aranżacjach a do nich
masażyki, zabawy, układy tameczne na cały rok.
- Propozycje na Święto 11 Listopada i 3 Maja.
- Relaksacje, kołysanki, zabawy na powitanie, zabawy ruchowe i
ogólnorozwojowe.
- Ciekawe propozycje na wykorzystanie biało – czerwonych
akcesoriów do tańca i zabawy.
- Orkiestry dla małych i dużych dzieci, zabawy z instrumentami,
kolorowa edukacja Chroma Notes® .
- Autorskie pomysły na wykonanie pomocy i akcesoriów do tańca i
zabawy.
 
> Czytaj więcej

WIOSENNE NUTKI - ON-LINE
Opis:
- Ciekawe, nowe pomysły na zabawy krakowskie.
- Propozycje na wiosenny masaż i relaksację.
- Wiersze i opowiadania na wiosenną porę.
- Zbiór autorskich piosenek i zabaw wiosennych z repertuaru
Tęczowa Muzyka (Powitanie Wiosny, Wielkanoc, Dzień Mamy i
Taty).
- Tańce, zabawy i instrumentacje do wykorzystania na różne
uroczystości.
- Aranżacje utworów na tęczowych instrumentach: Bumbumrurki,
dzwonki na tubach, dzwonki naciskane.
- Zielona bajka o tematyce ekologicznej z opracowaniem
muzycznym. Historyjka "O kaczuszce Tańczynóżce".
 
> Czytaj więcej

BAJKOWE NUTKI - ON-LINE
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Opis:
- Scenariusz na Dzień Mamy i Taty „Spotkanie na łące”.
- Zestaw zabaw tanecznych do wykorzystania na dyskotece lub
pikniku.
- Kolorowe Animacje.
- Bajki i opowiadania.
- Inspiracje i pomysły do pracy z dziećmi.
- Ćwiczenia małej motoryki.
- Ćwiczenia sportowe z balonikami.
- Tańce z kolorowymi akcesoriami.
- Wesołe zabawy na powitanie.
- Tęczowe instrumentacje.
- Ciekawe sposoby na naukę języka angielskiego.
 
> Czytaj więcej

4 PORY ROKU - JAK BAWIĆ SIĘ Z DZIEĆMI ABY
POKOCHAŁY SPORT I MUZYKĘ - ON-LINE
Opis:
- „Bajka na zdrowie” – scenariusz uroczystości o tematyce
sportowo-zdrowotnej.
- Propozycje muzyczne na Mikołajki oraz Święta Bożego
Narodzenia;
- muzyczne niespodzianki dla Mamy i Taty z okazji dnia Rodziny.
- Najnowsze piosenki z repertuaru zespołu Tęczowa Muzyka dla
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
- zabawy z akcesoriami cyrkowymi;
- kolorowe tańce i zabawy integracyjne;
- propozycje na masaż i relaksację;
- prezentacja opracowań instrumentalnych oraz zabaw rytmicznych
z wykorzystaniem różnorodnych rekwizytów.
 
> Czytaj więcej

EUROPEJSKI MARATON ARTYSTYCZNY - ON-LINE
Maraton artystyczny to aż 3 warsztaty

Muzyczny, sportowo-taneczny, podróżniczy w jeden dzień 

Prowadzący:
MONIKA KLUZA zabierze was w niezwykłą muzyczną podróż po
europie,
JULITA JAMZA-SZIK będzie tanecznym krokiem ją kontynuować
PIOTR BIELECKI porwie was wprost do krainy europejskich
mitów!!!
 
> Czytaj więcej

Udział w warsztatach odbywa się w zamkniętej grupie na FACEBOOKu, do której Was zaprosimy po
zapisie.

Zamów dowolny warsztat do swojej szkoły lub przedszkola
telefonicznie 665 007 506
- Letnie Nutki 
- Jesienne Nutki 
- Zimowe Nutki 
- Biało-Czerwone Nutki 
- Bajkowe Nutki 
- Kolorowe Nutki 
- Jak bawić się z dziećmi aby pokochały sport i muzykę 
- Tańcem i śpiewem kocham Cię Polsko 
- Witajcie na planecie muzyki 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ
NA NASZE POZOSTAŁE WARSZTATY

WWW.SZKOLENIOWO.EDU.PL 

Polecamy zakup płyt i książek w naszym sklepie

BIAŁO-CZERWONE NUTKI ( KSIĄŻKA + 2 X CD )
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Biało-czerwone nutki czyli jak uczyć dzieci pozytywnego
patriotyzmu
ZABAWY, PIOSENKI, MASAŻYKI, INSTRUMENTACJE i
ANIMACJE
ZESTAW ZAWIERA KSIĄŻKĘ Format A4 32 strony oraz 2 płyty CD
(SERCE DLA POLSKI oraz FOLKOWE NUTKI)
 
> Czytaj więcej

PŁYTA CD - KOSMICZNY MARATON ARTYSTYCZNY
Płyta CD z Kosmicznego Maratonu Artystycznego  muzyka Mateusz
Kluza słowa Monika Kluza
 
> Czytaj więcej
 

IGNAŚ – OPOWIEŚCI PATRIOTYCZNE, WIOLETTA
PIASECKA
Niezwykle ciepła i chwytająca za serce opowieść o chłopcu, który
miał tylko dwa marzenia: być kimś i zrobić coś dla Polski. Słowa te
powtarzał przy każdej nadarzającej się okazji. A Polska w owym
czasie potrzebowała ogromnego wsparcia, miłości i oddania. Czy
pasja i ciężka praca wystarczyły, by pokonać liczne przeciwności
losu?
Książka o Ignacym Janie Paderewskim będzie wspaniałą lekturą w
setną rocznicę odzyskania niepodległości.
Okładka: twarda
Ilość stron: 80
 
> Czytaj więcej

BAJKOWY MARATON ARTYSTYCZNY - PŁYTA CD
Płyta „Bajkowy Maraton Artystyczny” pochodzi z warsztat CEA
Muzylek Moni pod tym samym tytułem sł.Monika Kluza muz.Mateusz
Kluza
 
> Czytaj więcej
 

Skontaktuj się z nami

kontakt@szkoleniowo.edu.pl tel. 665 007 506

www.szkoleniowo.edu.pl

GANLUK Łukasz Gancarz
Przemysława 4/8

44-286 Wodzisław Śląski

Tel. 665 007 506

kontakt@szkoleniowo.edu.pl
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