


kalendarz roczny
tematyka spotkań wpisuje się w przebieg 
roku kalendarzowego i obrzędowego

sześć spotkań  
w roku szkolnym
trzy spotkania w sezonie 
jesienno-zimowym i trzy w sezonie 
wiosenno-letnim

każde spotkanie  
to 40 minut 
edukacji i interakcji w danej tematyce – 
wydłużamy czas trwania spotkań

15

6

optymalizacja finansowa 
terminarz spotkań tworzymy 
z uwzględnieniem głównie tych miesięcy 
roku szkolnego, które przeznaczone 
są na pracę dydaktyczną. Omijamy 
wrzesień – czas adaptacji oraz styczeń – 
karnawał i ferie zimowe

różne przestrzenie kultury 
w tym roku prezentujemy programy 
dotyczące: historii, tańca, tradycji, 
opowieści, śpiewu i muzyki

wirtualny panel nauczyciela
jako wsparcie w pracy dydaktycznej 
nauczycieli

bale karnawałowe  
i dyskoteki festyny i imprezy 

plenerowe animacje

warsztaty 
dla nauczycieli

warsztaty  
dla dzieciszkolenia  

dla animatorów
edukacyjne  

spotkania ze sztuką

Program edukacyjny 
na rok szkolny 2018/2019

Od wielu lat 
pracujemy z dziećmi, prowadząc w szkołach, przedszkolach 

i instytucjach kultury Edukacyjne spotkania z muzyką, teatrem, 
tańcem i tradycjami. 

NOWA FORMUŁA!
Edukacyjne spotkania ze sztuką i kulturą

Bazując na naszym 

doświadczeniu oraz 

informacjach zwrotnych od 

nauczycieli, wprowadzamy 

zmiany, które pozwolą lepiej 

wykorzystać czas spotkań 

oraz pogłębią aktywny 

udział dzieci w poznawaniu 

świata sztuki i kultury. 

Zapraszamy do współpracy!

TWORZYMY, PROWADZIMY, ORGANIZUJEMY



HISTORIA

100 lat od Odzyskania 
Niepodległości  
– jak brzmiała muzyka 
niepodległej Polski?

Świętujemy obchody 
stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości!
Usłyszymy, jak brzmiała 
polska muzyka 100 lat temu.

W związku z obchodami 
setnej rocznicy Odzyskania 
Niepodległości zapraszamy na 
specjalny program, w którym 
przypomnimy brzmienie polskiej 
muzyki sprzed 100 lat, świętując 
wspólnie z dziećmi i młodzieżą 
to wyjątkowo ważne wydarzenie. 
Wraz z instrumentami 
charakterystycznymi dla 
brzmienia epoki, przeniesiemy 
się do czasów przedwojennych 
melodii i piosenek. 

Podstawa programowa: przedszkole: 1.5, 
3.2, 3.4, 3.6, 4.7, 4.10 | szkoła: 1.3, 2.5, 3.1, 
4.10, 4.11

TRADYCJA

„Panie gospodarzu, 
masz w domu gości…” 
Polskie tradycje 
kolędnicze

Poznamy tradycje 
kolędnicze z różnych 
stron Polski.
Poprzez zabawę nauczymy 
się czerpać z polskiego 
dziedzictwa kulturowego.

Kusoki, baciary, siwki, lofry, 
turki, pucheroki – kolędnicy! 
Nawiązując do polskiego zwyczaju 
kolędowania, zawitamy do Was 
z różnorodnymi postaciami i 
tradycjami kolędniczymi. Poprzez 
pełne muzyki, żywe spotkanie z 
kulturą tradycyjną, dzieci zobaczą 
przebrania kolędnicze z różnych 
zakątków Polski oraz poznają 
mało znane zwyczaje takie jak 
szczodrowanie czy herody.  

Podstawa programowa: przedszkole: 1.5, 
1.6, 4.1, 4.7, 4.10 | szkoła: 1.3, 4.1, 4.10

TANIEC

Pomaluj mój świat!  
Malujemy tańcem, 
tańczymy kolorami!

Temat łączący 
w nowatorski sposób 
różne przestrzenie sztuk!
Damy się zaskoczyć 
i zachwycić obrazom 
stworzonym w etiudach 
tańca współczesnego. 

Jednym z celów naszych spotkań 
jest uwrażliwianie dzieci na 
piękno – stąd w niniejszym 
programie zwrócimy uwagę dzieci 
i młodzieży na zestawienia barw, 
kształtów i zaskakujących wrażeń 
wizualnych, w tym wizualizacji. 
Świat sztuk plastycznych będą 
przed nami odkrywali tancerze 
tańca współczesnego, którzy przez 
zabawę ruchem oraz taneczne 
opowieści zabiorą nas w podróż 
po barwach i kształtach naszej 
wyobraźni!

Podstawa programowa: przedszkole: 1.5, 
4.1, 4.7, 4.11 | szkoła: 1.3, 2.3, 4.1, 4.11

6 edukacyjnych spotkań ze sztuką i kulturą



ŚPIEW

Rozśpiewana wiosna 
– tradycyjne pieśni 
i zwyczaje wiosenne

Wspólnie przemierzymy 
czas obrzędowości 
wiosennej i wielkanocnej.
Doświadczymy siły 
naturalnego śpiewu.

Wiosnę przywitamy śpiewająco! 
Wraz z artystami, zajmującymi się 
na co dzień śpiewem naturalnym 
i muzyką tradycyjną, będziemy 
odkrywać wiosnę w muzyce. 
Pójdziemy śladem tradycyjnych 
pieśni, które często opowiadały 
o przyrodzie. Przypomnimy też 
zwyczaj wiosennego kolędowania. 
Zaprosimy również dzieci do 
wspólnej zabawy głosem i 
nawoływania wiosny!

Podstawa programowa: przedszkole: 1.5, 
2.11, 4.1, 4.7, 4.16, 4.18 | szkoła: 2.7, 4.8, 4.10, 
4.11

OPOWIEŚĆ

Księga muzyki 
i opowieści.  
Wędrówki po Bliskim 
Wschodzie

Poznamy niespotykane 
instrumenty z krajów 
Bliskiego Wschodu.
Zapoznamy się ze sztuką 
opowiadania i tradycyjnymi 
opowieściami.

Zabierzemy Was w świat bajek 
i baśni pochodzących z krajów 
Bliskiego Wschodu. Poznamy 
ciekawych bohaterów, którzy 
poprowadzą nas przez kulturę 
tych odległych zakątków. 
Opowieściom towarzyszyć będą 
muzycy, dzięki którym dzieci 
poznają tak mało znane w Polsce 
instrumenty jak między innymi 
santur czy daf. Przed nami uczta 
dalekich brzmień i wędrówek 
wyobraźni. Gotowi? Ruszamy!

Podstawa programowa: przedszkole: 3.4, 
4.1, 4.7, 4.12 | szkoła: 1.3, 4.11

MUZYKA

Zobacz, posłuchaj, 
zaśpiewaj,  
jak ciekawy jest 
Poznań!

Poznamy Poznań w rytmie 
autorskich piosenek 
Przemka Mazurka.
Edukacja regionalna – 
to jest to! Poznajemy 
stolicę Wielkopolski 

Dlaczego do poznańskiej katedry 
wiodą drzwi z klamkami w 
kształcie ryb? Czy znasz już 
mieszkańców poznańskiego 
Ratusza – dwa trykające się 
koziołki? Bamberka – kto to taki? 
Te i inne tajemnice Poznania 
odkryjemy w trakcie muzycznej 
wędrówki, której przewodnikiem 
będzie autor piosenek dla dzieci i 
dorosłych. Dodajmy, że piosenki, 
które usłyszymy (a i zaśpiewamy!) 
powstały specjalnie z myślą o tym 
spotkaniu.

Podstawa programowa: przedszkole: 1.5, 
3.2, 4.6, 4.7, 4.10 | szkoła: 3.1, 4.10, 4.11
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KONTAKT

Ewa Płotka, tel. 691 066 881
ewa@mozaikadzieciom.plZAMÓWIENIA

ul. Smardzewska 17/5, 60-161 Poznań
www. mozaikadzieciom.pl

Ostateczna kolejność tematów zostanie Państwu 
przedstawiona po nawiązaniu współpracy.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

Wszelkie informacje: www.mozaikadzieciom.pl

Co nas wyróżnia?

DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY
każdy aspekt naszej pracy jest dla nas 
ważny – w końcu to nasza pasja!

WIZUALNA JAKOŚĆ

opracowana scenografia, autorskie 

kostiumy i profesjonalne 
oświetlenie sceniczne.

INTERAKTYWNY CHARAKTER SPOTKAŃ

zakładający uczenie się poprzez sztukę  
według modelu aktywnego uczenia się.PROGRAM EDUKACJI 

REGIONALNEJ

rozwijamy w dzieciach świadomość 
dziedzictwa kulturowego.

PROFESJONALIZM 

profesjonalne podejście 

do potrzeb dzieci, poparte 

wieloletnim doświadczeniem.

ZAKRES TEMATYCZNY 
I MERYTORYCZNY SPOTKAŃ

zgodny z podstawą programową 
nauczania przedszkolnego i szkolnego.

METODY PRACY Z DZIEĆMI 

wykorzystujące sztukę, muzykę, taniec, ruch na drodze 
zabawy, komunikacji i twórczego współdziałania z dzieckiem.


