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Cykl audycji muzycznych przygotowanych z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Po świecie zaczarowanych dźwięków oprowadzać będą muzycy, grający na różnych
instrumentach i prelegentka, łatwo nawiązująca kontakt z dziećmi, która wprowadza słuchaczy w tematy
naszych audycji . Nie zabraknie też aktywnego uczestnictwa dzieci poprzez wspólną zabawę.

WRZESIEŃ

MUZYCZNA KUCHNIA CZYLI SPOTKANIE Z NUTKAMI
Odkryjemy kilka tajemnic muzycznej kuchni. Opowiemy co to jest muzyka, gdzie
mieszkają dźwięki, jak wyglądają nuty i jak się nazywają, czyli… co słychać na pięciolinii?

PAŹDZIERNIK

INSTRUMENTY Z DUSZĄ
Instrumenty z maleńką, ale bardzo gorącą muzyczną duszą (skrzypce, altówka
i wiolonczela) zagrają solo, ale także będą ze sobą rozmawiać na dwa i trzy glosy.

LISTOPAD

Z SZABLĄ W RĘKU I PIEŚNIĄ NA USTACH
Jaka muzyka towarzyszyła Polakom w czasach zdobywania wolności? Opowiemy
o tradycjach patriotycznych i przypomnimy najpiękniejsze pieśni legionowe i wojenne.

GRUDZIEŃ

KOLĘDNICY - WĘDROWNICY
Zwyczaje związane ze świętami w wielu krajach są zupełnie inne niż w Polsce. Opowiemy
dzieciom, jak Boże Narodzenie świętują inne narody. Przybliżymy ich tradycje i muzykę.

STYCZEŃ

WIEDEŃSKI BAL
Za sprawą tancerzy i pięknej muzyki przeniesiemy się do Wiednia. Udamy się na elegancki
bal, opowiemy o tradycjach zabaw karnawałowych i najsłynniejszym tańcu Wiednia – walcu.

LUTY

MUZYCZNA APTEKA
Odpowiednio dobrane utwory mogą łagodzić lęki słuchaczy, ożywić ich nastrój, wpłynąć na
pamięć, polepszyć humor czyli… muzyka jest dobra na wszystko – lekiem bez recepty.

MARZEC

PIĘKNE, BO NASZE DOLNOŚLĄSKIE
Audycja inspirowana kulturą Dolnego Śląska. Przeniesiemy się w czasie do prababcinej izby.
Pokażemy stroje dolnośląskie, tradycje i zabawy okraszone przyśpiewkami naszego regionu.

KWIECIEŃ

EUROPEJSKI DZIEŃ SĄSIADA
Przybliżymy dzieciom muzykę Czech, Niemiec, Słowacji , Rosji i Ukrainy. Wyruszymy
w muzyczną podróż w poszukiwaniu charakterystycznych tańców naszych sąsiadów.

MAJ

CZERWIEC

MELODIE Z NUT POLSKICH UTKANE
Kim jest dla nas Stanisław Moniuszko - każdy wiedzieć powinien. Opowiemy dzieciom
o Mistrzu, a poprzez piękny śpiew wnikniemy w muzyczny świat naszego bohatera.
WAKACJE NA HAWAJACH
Muzyczna podróż na gorącą i roztańczoną wyspę. Towarzyszyć jej będzie taneczna
muzyka , grana na ukulele - ciekawym instrumencie, pochodzącym z wysp hawajskich.

