
 
Serdecznie zapraszamy  
na profesjonalny warsztat edukacyjny 
 

 „Zabawy muzyczno - ruchowe   
oraz warsztat komputerowy – jak przygotować piosenki i utwory do 

przedstawień szkolnych i przedszkolnych”  
 

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli nauczania 
początkowego, pracowników świetlic i osób pracujących z dziećmi. 

 

W związku z brakiem zajęć umuzykalniających prowadzonych przez zawodowych muzyków w przedszkolach 

przygotowaliśmy dla Państwa warsztat, po którym dostaniecie Państwo gotowe choreografie taneczne 

do wykorzystania podczas zajęć lub występów. Dowiecie się Państwo też, jak można zmodyfikować piosenki oraz 

nagrania, których potrzebujecie podczas przedstawienia. 
 

W programie warsztatu: 

Cz. 1.  
Metodyka i techniki pracy z grupą dzieci w zakresie nauki tańców i gry na instrumentach:  
 ćwiczenia doskonalące ekspresyjność ruchową;  

 doskonalenie sprawności słuchowej;  

 rozwijanie twórczej ekspresji przez wybrane techniki improwizacji instrumentalnej 
i ruchowej;  

 tańce, aranżacje ruchowe do muzyki, choreografie do wybranych utworów muzyki popularnej 
i muzyki poważnej do wykorzystania od zaraz w różnych grupach wiekowych;  

 aranżacje instrumentalne do wybranych fragmentów muzyki klasycznej.  
 

Cz. 2.  
Warsztat komputerowy z zakresu edycji dźwięku. Praktyczny warsztat, który pomoże 
nam przygotować utwory, piosenki do przedstawień szkolnych i przedszkolnych:  
 jak odszumić nagranie? (poprawa jakości odtwarzanego dźwięku) 
 jak samodzielnie połączyć kilka utworów? 
 jak skrócić lub wydłużyć zbyt krótką piosenkę? 
 jak zmienić tempo utworu/piosenki ? 
 Zapisywanie plików w różnych formatach (WAV, MP3). 
 czy z utworu da się usunąć wokal, tak, aby dzieci mogły śpiewać do podkładu 

instrumentalnego ? 
 

Liczba godzin dydaktycznych: 4 

Termin warsztatu: 25 listopada br. (sobota) w godzinach 10:00 – 13:00 

Miejsce realizacji: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej ul. Wagonowa 1, Wrocław  

Warsztat poprowadzi:  Beata Rusnak i Jakub Szczęsny 

Koszt udziału w warsztacie: 150 zł 
 

UWAGA!  Uprzejmie prosimy aby każdy uczestnik warsztatu przyniósł ze sobą laptopa  

(sprzęt potrzebny na zajęcia z emisji dźwięku) 
 

Zgłoszenia prosimy kierować: 

 

Dział szkoleń (godziny otwarcia: 8:00 – 16:00) 
telefon (0-71) 373 57 97 wew. 14, tel. kom. 531-779-392 

adres e-mail: szkolenia@twpwroclaw.pl, www.twpwroclaw.pl  

 

mailto:szkolenia@twpwroclaw.pl
http://www.twpwroclaw.pl/


 
 
Osoby prowadzące warsztat 
 

 
 

Beata Rusnak absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 

na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii. Posiada bogate 

doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć umuzykalniających, wokalno-

tanecznych, rytmiki i muzykoterapii, a także nauczania śpiewu rozrywkowego i fortepianu. 

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu rytmiki (placówki we Wrocławiu i okolicach). 

Uczestniczka wielu kursów, warsztatów muzycznych oraz konferencji naukowych.  

Jako pianistka i wokalistka brała udział w licznych koncertach w Polsce, a także 

za granicą. 

 

 

Jakub Szczęsny absolwent Wydziału Akustyki i Multimediów wrocławskiej 

Politechniki. Na co dzień zajmuje się produkcją muzyczną, jest realizatorem dźwięku, oprócz 

tego gra na gitarze oraz śpiewa. 

Prowadzi warsztaty muzyczne, gdzie pokazuje jak w prosty sposób zmienić 

utwór/piosenkę tak, aby spełniała nasze oczekiwania. 

 

 


