
OFERTA GRUPOWA
grupy przedszkolne i szkolne (3–15 lat)

Zajęcia w Centrum Edukacyjnym NFM zostały przygoto-
wane w oparciu o podstawy programowe wychowania 
przedszkolnego i kształcenia ogólnego jako uzupełnienie 
programu edukacji muzycznej. Są adresowane do przed-
szkolaków i uczniów szkół podstawowych.

Spotkania są prowadzone przez doświadczonych peda-
gogów-muzyków, kreatywnych i kochających dzieci. Od-
bywają się w pięknych wnętrzach Narodowego Forum 
Muzyki, które cechuje wyśmienita akustyka.

Zabawy przy dźwiękach fortepianu czy udział w próbach 
NFM Filharmonii Wrocławskiej lub zespołów kameral-
nych to tylko niektóre z naszych propozycji edukacji 
kulturalnej dzieci i młodzieży oraz wychowywania przez 
sztukę. Stymulujemy podstawowe funkcje percepcyjno-
-motoryczne dzieci, rozwijamy i doskonalimy umiejęt-
ności artystyczne, wspieramy kreatywność dzieci w róż-
nych formach działania, przygotowujemy najmłodszych 
do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

A. Oferta dla przedszkolaków i uczniów nauczania zinte-
growanego „Muzyka i ruch”
a. Lekcje rytmu w NFM (w piątki)
b. Lekcje muzyczno-językowe „Na francuską/angiel-

ską nutę” (w poniedziałki)
c. Lekcje muzyczne „Z przytupem” (w środy)

B. Oferta dla przedszkolaków i uczniów szkoły podsta-
wowej
a. Słuchanie i zwiedzanie NFM

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego realizuje 
zadania projektu „Szkoła w Mieście”.

A. Oferta dla przedszkolaków i uczniów 
nauczania zintegrowanego „Muzyka i ruch”

Są to 45-minutowe lekcje muzyczne dla grup liczących 
15–25 dzieci. Zapraszamy dzieci do zabaw muzycznych 
w jednej z sal kameralnych NFM.

Uczestnicy zajęć z cyklu „Muzyka i ruch” śpiewają, tańczą 
i grają na instrumentach perkusyjnych, rozwijają także 
koncentrację, uczą się dyscypliny oraz szybkiego rea- 
gowania, pogłębiają świadomość własnego ciała oraz 
poprawiają koordynację ruchową. Doskonalą również 
podzielność uwagi, spostrzegawczość, pamięć oraz umie-
jętność dokonywania porównań i analizy. Dzięki obec-
ności elementu muzycznej improwizacji dzieci rozwijają 
wyobraźnię oraz uczą się znajdywać twórcze rozwiązania. 
W każdym miesiącu realizujemy inny temat muzyczny, 
a treść i nastrój zajęć dostosowujemy do pory roku, aury 
oraz bieżących wydarzeń artystycznych.

Zajęcia odbywają się zawsze przy akompaniamencie 
fortepianu!

Koszt: 10 zł / dziecko (jedna lekcja)

a. Lekcje rytmu w NFM
Zajęcia, oparte przede wszystkim na ruchu, grze na instru-
mentach perkusyjnych i śpiewie, są prowadzone metodą 
rytmiki Émile’a Jaques’a-Dalcroze’a. Zabawy muzycz-
no-ruchowe doskonalą  słuch, poczucie rytmu, pamięć, 
koncentrację uwagi, koordynację ruchową, wyobraźnię 
oraz wrażliwość muzyczną. W każdym miesiącu realizu-
jemy inny temat, dostosowując treść i nastrój lekcji do 
pory roku, aury i ciekawych wydarzeń odbywających się 
w danym czasie. Zajęcia są prowadzone przez dwa dni 
w każdym miesiącu.
 
UWAGA: Możliwy jest udział w zajęciach częściowo 
prowadzonych w języku angielskim.

Terminy i tematy spotkań:
• 20* i 27 września: „Legato i staccato”
• 18 i 25 października: „Solo, duo, trio”
• 8 i 15 listopada: „Pryma i oktawa”
• 6 i 13 grudnia: „Piano pianissimo”
• 17 i 24 stycznia: „Szesnasteczki, po dwie, ćwierć”
• 7 i 28 lutego: „Ale allegro!”
• 20 i 27 marca: „Akompaniująca kompania”
• 17 i 24 kwietnia: „Metro – metrum – metronom”
• 22 i 29 maja: „Dur czy moll?”
• 5 i 12 czerwca: „Bravissimooooooo”

Godziny zajęć:
• 8:20–9:05
• 9:05–9:50
• 9:55–10:40
• 10:40–11:25
• 11:30–12:15
• 12:15–13:00
• 13:05–13:50

Miejsce: Sala Czarna (poziom -3)
*Sala Kameralna (poziom +2)

Prowadząca: Olga Daroch

b. Lekcje muzyczno-językowe  
„Na francuską/angielską nutę”

Specyfiką lekcji jest połączenie zajęć muzycznych z efek-
tywną nauką języka francuskiego lub angielskiego. Są 
one prowadzone m.in. metodami Émile’a Jaques’a-Dal-
croze’a, Carla Orffa, Edwina E. Gordona i Batii Strauss. 
Na każdych zajęciach pojawiają się elementy taneczne, 
rytmiczne i wokalne. 

Terminy i tematy spotkań:
• 23 i 30 września: „Morskie opowieści”
• 7 i 28 października: „Instrumentowy zawrót głowy”
• 4 i 18 listopada: „Pan listopad gra na basie”
• 2 i 9 grudnia: „Już blisko kolęda…”
• 13 i 20 stycznia: „Tanecznym krokiem w nowy rok!”
• 3 i 24 lutego: „Na lodowych soplach zima gra”
• 9 i 16 marca: „Grasz w zielone? Gram!”
• 20 i 27 kwietnia: „Pisanki – rytmiczanki”
• 18 i 25 maja: „Majowy bukiet dla mamy”
• 1 i 8 czerwca: „Tato, już lato!”

Godziny zajęć:
• 8:20–9:05
• 9:05–9:50
• 9:55–10:40
• 10:40–11:25

Miejsce: Sala Czarna (poziom -3)
Prowadząca: Klaudia Kurjan



B. Oferta dla zorganizowanych grup 
przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych

a. Słuchanie i zwiedzanie NFM
Wizyta w NFM trwa do 90 minut.
• Maksymalna liczba uczestników wycieczki to 25 osób, 

a minimalna – 15.
• Terminy wycieczek umawiamy indywidualnie ze względu 

na konieczność dostosowania się do harmonogramu 
prób i innych wydarzeń artystycznych w NFM.

W programie zwiedzania m.in. spacer po Narodowym Fo-
rum Muzyki, wejście do Sali Głównej oraz do sal kameral-
nych, udział w części próby orkiestry (za zgodą zespołu).

WAŻNE: Ze względu na możliwe zmiany planów arty-
stycznych zwiedzanie w ostatniej chwili może zostać 
przesunięte na inny termin.

Koszt: 5 zł / dziecko (jedno spotkanie)

KONTAKT I ZAPISY:
Dorota Sosna – koordynator Centrum Edukacyjnego NFM
tel. +48 728 447 013
e-mail: centrum.edukacyjne@nfm.wroclaw.pl
Narodowe Forum Muzyki 
im. Witolda Lutosławskiego
pl. Wolności 1, 50-071 Wrocław 

Zainteresowanych zajęciami w Centrum Edukacyjnym 
NFM prosimy o przesłanie zgłoszenia drogą e-mailową 
z następującymi informacjami:
• nazwa zajęć, data i wybrana godzina;
• liczba dzieci w grupie i wiek dzieci;
• dane kontaktowe: instytucja, imię i nazwisko zamwia-

jącego, nr telefonu.

Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji terminu należy 
opłacić zajęcia przelewem na rachunek bankowy: 
40 1020 5242 0000 2202 0182 3731, 
w tytule przelewu wpisując: 
CE. Nazwa zajęć, dzień i godzina. Nazwa placówki, liczba 
dzieci, np. CE. Lekcje rytmu 8.09.2019, g. 9:05, ZSP 59, 24 dzieci.

OFERTA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH
W CENTRUM EDUKACYJNYM NFM 
W SEZONIE 2019/2020

grupy prZEdSZkOlNE I SZkOlNE (3-15 lat)

Organizator: NFM – instytucja kultury miasta Wrocławia 
współprowadzona przez:

NOTATKI: c. Lekcje muzyczne „Z przytupem”
Zajęcia, podczas których dzieci nauczą się jednego wy-
branego tańca ludowego. Poziom lekcji jest dostoso-
wany do możliwości ruchowych dzieci przedszkolnych 
i wczesnoszkolnych. Po zajęciach opiekunowie grup 
otrzymają materiały, dzięki którym będą mogli utrwalać 
z dziećmi poznany taniec, a później wzbogacić nim pro-
gram artystyczny przedszkolnych i szkolnych występów.

Terminy i tematy spotkań:
• 18 września: „Sitko – taniec/zabawa małopolska”
• 9 i 23 października: „Szewc – taniec kaszubski”
• 6 i 13 listopada: „Kokotek – taniec śląski”
• 4 i 11 grudnia: „Miotlarz – taniec/zabawa śląska”
• 8 i 15 stycznia: „Gąsior – taniec śląski”
• 5 i 26 lutego: „Kowal – taniec kaszubski”
• 11 i 25 marca: „Polka tramblanka”
• 22 i 29 kwietnia: „Lipka – taniec śląski”
• 6 i 20 maja: „Nasza nenka – taniec kaszubski”
• 3 i 10 czerwca: „Zając – taniec z Mazowsza”

Godziny zajęć:
• 8:20–9:05
• 9:05–9:50
• 9:55–10:40
• 10:40–11:25
• 11:30–12:15
• 12:15–13:00
• 13:05–13:50

Miejsce: Sala Czarna (poziom -3)
Prowadząca: Barbara Ciupidro

Ilustracja: Albertyna Kacalak-Sicińska


