
 
Warsztaty dla przedszkolaków w Filharmonii Łódzkiej  

Zapraszamy Państwa na warsztaty muzyczne prowadzone metodą prof. E. E. Gordona, specjalisty  
w edukacji muzycznej niemowląt i małych dzieci. Z tego powodu w warsztacie mogą brać udział rów-
nież najmłodsze grupy przedszkolne. 

Proponujemy trzy różne projekty: 

1. The best of Gordon. Tematy do wyboru: 

Daktyle – gdzie się podziały moje daktyle? Podróż dźwiękowa do Afryki i Azji.  

Kosmos – wyprawa w gwiazdozbiory i odległe galaktyki. Gwiazdy i rozgwiazdy. 

Piraci – morska podróż po sprawdzonych akwenach w szantowym otoczeniu. 

Podczas warsztatu śpiewane melodie będą przeplatane rymowanymi wierszykami. Warsztat 
przewiduje elementy improwizacji głosem oraz aktywne uczestnictwo dzieci i opiekunów (po-
wtarzanie motywów melodycznych i rytmicznych – śpiewanie i rytmizowanie bez słów, ruch 
płynny ciała). Warsztat w większości jest śpiewany. Pod koniec zajęć mogą pojawić się małe in-
strumenty lub (na życzenie) muzyczne quizy dla najmłodszych. 

2. Gordon in English – możliwość połączenia metodycznych zajęć muzycznych z przypomnieniem 
podstawowych angielskich słówek. Cały warsztat może być przeprowadzony w języku angielskim 
– wierszyki i rytmiczanki w języku angielskim, piosenki z amerykańskiego kręgu kulturowego. Dla 
ułatwienia zrozumienia treści warsztatu będą wprowadzone pomoce: rysunki, plansze, gadżety, 
maskotki. 

3. Muzyczna bajeczka – gdzie się podziały krasnoludki? Inscenizowana, parateatralna, bajkowa 
muzyczna opowieść. Dzieci aktywnie uczestniczą w warsztacie kształtują swoją małą ekspresję 
artystyczną. Powtarzają za prowadzącą łatwe ruchy i melodie. Reagują na zmiany dramaturgicz-
ne i narrację opowieści. Odwiedzają podczas opowieści las i zamek, uciekają przed padającym 
deszczem oraz odnajdują ukojenie w dźwiękach menueta.  

Zajęcia prowadzi Małgorzata Kaczmarek – magister teorii muzyki, licencjonowany instruktor zajęć 
prowadzonych metodami Gordona i Labana, wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, anima-
torka kultury. 

Miejsce: sala kameralna Filharmonii Łódzkiej, ul. Narutowicza 20/22. 

Terminy: 12.10.2016, 16.11.2016, 14.12.2016, 11.01.2017, 08.02.2017, 15.03.2017, 05.04.2017, 
10.05.2017, 07.06.2017 (środy) o godz. 9.00 lub 10.00. 

Maksymalna liczebność grupy: 30 osób. 

Czas trwania: 45 minut. 

Koszt: 10 zł/ dziecko. 

W celu uzyskania dokładnych informacji i rezerwacji terminu prosimy o kontakt z kasami bileto-
wymi Filharmonii Łódzkiej (tel.: +42 664 79 79) w dni robocze 10.00-18.00, wtorki, piątki do 20.00 
oraz z Sylwią Lewicką z Biura Obsługi Słuchacza (tel.: 663 200 902) w dni robocze 9.00-15.00. 


