Hudebně taneční vystoupení pro děti
Nabídka pořadů v 1. pololetí šk. roku
O Laurince aneb poprvé ve škole
Adaptační pohádka.
Panenka Laurinka se s námi ocitne ve školce – úplně poprvé.
Starší děti aktivně pomáhají Laurince zjistit, co se ve školce bude dít.
Připomenou si i základní pravidla chování a kouzelná slovíčka.
Mladší děti tak jemnou formou zjistí, že se není čeho bát a že v tom nejsou sami.
Nashledanou, milí ptáčci aneb Vítáme podzim
V písničkách se podíváme na zvířátka, jak se připravují na zimu.
V dešťových písničkách procvičíme kromě hlasivek i prstíky a vytleskávání slabik.
Zahrajeme si na větříček a při pouštění draka se pořádně prodýcháme.
Hravou formou zařadím i témata vitamínů, zdravé stravy a zdravotní prevence.
Na rozloučenou zamáváme stěhovavým ptáčkům a popřejeme jim šťastný let.
Dovádění se zvířátky
Písničky o zvířátkách patří mezi ty nejoblíbenější.
Jejich aktivita na podzim a jejich příprava na zimu si zaslouží zvláštní pozornost.
Kromě tancování má v pořadu velký podíl i společné zpívání s kytarou nebo s ukulele.
Jezulátko se nám narodilo
Vánoční, interaktivní, hudební příběh.
Nejoblíbenější, tajuplný pořad, o putování Josefa a Marie a narození Ježíška.
Autorské písně, společné tancování a poslechové části vystřídají i klasické koledy.
Zimní radovánky
Po celou zimu se můžeme společně zaměřit na témata zimních sportů, dovádění ve sněhu,
zdravotní prevence, ale i oblékání. Podíváme se na to, jak zimu přečkávají různá zvířátka.
Společně si zatancujeme i zazpíváme.
NOVINKA: Projektový den (šablony)
DUHOVÝ DEN aneb Poznáváme barvičky s radostí a s úsměvem
Veselý, hravý a pestrý hudebně – taneční program na celé dopoledne!
4 tematické bloky mohou být rozděleny do 4 vyučovacích hodin.
Vhodné kdykoli během školního roku.
Každý z bloků má svou barvu, téma a atmosféru – červená, žlutá, modrá a zelená.
Pod každou barvou najdeme škálu pestrých aktivit od písniček, cvičení, tancování a her,
až po závěrečný odpočinek.
Kompletní nabídku a více informací o pořadech najdete na webu.
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