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Kurs Roczny 10 mies.
Umuzykalnienie i RYTMIKA dla
niemowląt i dzieci 1 x tyg. (raty 0%)
Cena

870,00 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu
Rozwiń talent swojego dziecka w Studio Artystycznym SYJUD

Dla dzieci w wieku 1-7 lat:
* Rytmika i ruch oraz aktywność muzyczna poprzez zabawę
* Zabawy pt. "Śpiewaj i graj"
* Gra na instrumentach perkusyjnych
* Ćwiczenia muzyczne kształtujące pamięć, zapamiętywanie słów i melodii
* Kształcenie słuchu muzycznego
* Ćwiczenia rytmiczne
* Nauka nut
* Wzmocnienie pewności siebie i poczucia własnej wartości
* Rozwój mózgu poprzez relaksację, skupienie na aktywności, kreatywności i poznaniu.

Umuzykalnienie z rytmiką dla najmłodszych- 30 min/tyg, zajęcia w małej grupie.
Kurs roczny: 870 zł.
I rata: 150 zł kolejne raty: 9 x 80 zł
Ilość godzin w kursie rocznym:
* 30 lekcji x 30 min przedmiotu głównego (umuzykalnienie z rytmiką - zajęcia w małej grupie)
* 2 godz. lekcyjne realizacji nagrań indywidualnie
* 2 koncerty - praktyka estradowo-sceniczna
* 1 lekcja audycji muzycznych on-line lub stacjonarnie
Naukowcy twierdzą, że śpiew i ruch pobudzający przysadkę mózgową wytwarzają endorfiny - hormony szczęścia
i zadowolenia z życia. Śpiew połączony z rytmem da ci naturalne pragnienie grania.
Śpiewanie piosenek i rytmów to najlepsza muzyka dla najmłodszych dzieci.
Okres pierwszych siedmiu lat to czas najlepszej gleby dla kształtowania poczucia rytmu, czystego śpiewu i ogólnej
muzykalności.
Urodziliśmy się również ze 100% talentem, który możemy utrzymać, rozwijając go we właściwy sposób.
W programie:
* Zabawa muzyczna, która rozwija poczucie rytmu i słuchu muzycznego.
* Emisja głosu i śpiewanie w utworze
* Gra na instrumentach perkusyjnych i rytmicznych oraz elementach gry na fortepianie za pomocą metody Syjudkids
* Zabawy taneczne
* Tworzenie muzyki
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* Nagrania studyjne
* Wpływ na rozwój samooceny, otwartość i pewność siebie, radość i uśmiech.
* Zajęcia odbywają się w profesjonalnym studio wyposażonym w fortepian, mikrofon, sprzęt audio i instrumenty perkusyjne.

Miesięczne Raty 0%
Ilość godzin: * 35 lekcji x 30 min przedmiotu głównego (Kurs w małej grupie)
w tym:
* 8 godz. zajęć przygotowujących do koncertu
* 2 koncerty - praktyka estradowo-sceniczna
Koszt roczny: 800zł
Raty 0%
I rata: 150 zł
II-X raty: po 72,22 zł

Zniżki
Zniżki:
۷ 20 % od raty drugiej i każdej następnej dla uczniów mających w grafiku ustalone lekcje w godzinach (7) 8.00-12.00
(Zniżki godzinowe dotyczą: po ustaleniu terminu dni od poniedziałku do piątku)
۷ 5% rabatu dla kolejnego dziecka z rodzeństwa
Promocje można połączyć, wówczas zniżki zwiększają się.
5 % (- 4 zł)
20% (- 16 zł)
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