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TAŃCE 

Zajęcia są świetną propozycją dla dzieci, które lubią aktywnie spędzać czas.  

 

Podczas zajęć: 

• poznajemy układy taneczne,  

• wykonujemy ćwiczenia i zabawy ruchowe, 

• uczymy się układów tanecznych,  

• wykonujemy ćwiczenia rytmiczne, 

• przygotowujemy pokazy dla rodziców. 

 

Dzięki zajęciom Twoje dziecko: 

• rozwinie sprawność ruchową, 

• poprawi elastyczność ciała, 

• skoryguje wady postawy, 

• rozwinie wrażliwość muzyczną, 

• nauczy się współpracy w grupie, 

• rozwinie poczucie rytmu, 

• radośnie spędzi czas z rówieśnikami, 

• rozwinie swoją pasję, 

• publiczne występy dodadzą mu odwagi i pewności siebie. 

 

Każdy nauczyciel posiada tytuł zawodowy i doświadczenie w pracy z dziećmi 

 

• spotkania trwają 45min., 

• odbywają się raz w tygodniu, 

• ilość os. w grupie, 12- 25os., 

• wiek uczestników od 3-6 lat. 

• po każdych zajęciach dzieci otrzymują pieczątki/ naklejki, 

• na koniec roku każdy uczestnik zajęć jest nagradzany dyplomem. 

 

Koszt  

150zł/ semestr przy płatności z góry na pierwszych zajęciach 

160zł/ semestr przy płatności w 2 ratach po 80zł  
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Nauka gry na instrumentach. 

 

Indywidualne zajęcia gry na instrumentach muzycznych dedykujemy dzieciom od 3r.ż. 

proponujemy instrumenty:  

• skrzypce,  

• pianino,  

• gitarę  

 

Uczymy się gry z wykorzystaniem elementów metody beznutowej i w zależności od 

wybranego instrumentu dzieci realizują program opracowany przez naszych 

nauczycieli. Zwracamy szczególną uwagę na dopasowanie poziomu zajęć do 

indywidualnych predyspozycji dziecka i wybranego toku nauczania, jedno lub dwa 

spotkania w tygodniu.  
Nie prowadzimy przesłuchań i selekcji uczniów uważamy, że każdy ma wrodzoną 

muzykalność i może nauczyć się gry na instrumencie. 
  
Wszystkich rodziców, którzy chcą pomagać swoim pociechą podczas ćwiczeń w domu 

serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach.  
 
 

Do uczestnictwa w zajęciach niezbędne jest posiadanie instrumentu.  Wiemy, że jego 

kupno to duży wydatek, ponad to dzieci rosną i z roku na rok będzie potrzebny 

instrument w innym rozmiarze. Dla Państwa wygody 

proponujemy wypożyczenie instrumentów, w naszej ofercie posiadamy:  

gitary rozm. 1/8 (dzieci w wieku 3, 4 lata)-4/4, 

skrzypce rozm. 1/16 (dzieci w wieku 3 lat) do 4/4, również rozmiar 1/10!  

W kwestii instrumentu stawiamy na jakość wykonania, brzmienie oraz komfort nauki, 

dlatego posiadamy instrumenty tylko renomowanych firm.  

 

 

 

Cennik. 

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH 

Czas trwania 
zajęć 

15 spotkań w semestrze, 

1x tygodniu 

miesięczna rata 5x [zł] opłata za semestr (5 miesięcy) [zł] 

30 min 90 450 

45 min 130  650 

60 min 160 750 

 kwota nie obejmuje wypożyczenia instrumentu 
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• Na koniec sezonu artystycznego uczniowie biorą udział w koncertach i audycjach 

muzycznych jako słuchacze i wykonawcy. 

• Każdemu klientowi przysługuje bezpłatna lekcja pokazowa. 

• W zajęciach i warsztatach mogą uczestniczyć rodzice. 

 

 

Promocje i rabaty 

 

Wszystkie zniżki obowiązują przy płatności za cały semestr z góry. 

• -5 % dla uczniów kontynuujących naukę 

• -5 % dla posiadaczy karty KKR3+ oraz karty Dużej Rodziny na karnety 

• -10 % dla posiadaczy karty KKR3+ oraz karty Dużej Rodziny na kursy semestralne i roczne 

• -15 % dla posiadaczy karty KKR3+ oraz karty Dużej Rodziny na kursy wakacyjne 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego my? 

 

• Profesjonalna kadra. 

• Atrakcyjne ceny. 

• Rekomendacje stałych klientów! 

• Dofinansowania do kursów. 

• Konkursy z nagrodami. 

• Koncerty i imprezy dla uczniów. 

• Dojazd do każdej, nawet małej placówki. 

• Posiadamy własną wypożyczalnie instrumentów. 

• Rosnące zainteresowanie naszymi usługami. 

• Udostępniamy sprzęt nagłaśniający i instrumenty na przedstawienia. 

• W trosce o najwyższa jakość zatrudniamy tylko doświadczonych nauczycieli i 

zawodowych muzyków.  

• Nie zajmujemy się wszystkim jesteśmy specjalistami od zajęć muzycznych! 
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Dzieci to nasza przyszłość, poprzez zrównoważony rozwój wyrosną na wspaniałych 
ludzi. Wierzymy, że wspólnie z Państwem możemy się do tego przyczynić. 

 
 

Zespół Muzyka dla Smyka 

 
 
 


