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 Waga dźwięku i koloru – przedmioty nieWAŻNE całkiem na poważnie”
projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

22.09.2020, godz. 9:00 i 10:00 

AUDYCJA MUZYCZNA 

„Co to jest muzyka?”

Przedszkolaki, angażując się osobiście w przebieg 
koncertu, dowiedzą się czym jest muzyka, z jakich 
składa się elementów, jak jej słuchać, na co 
zwracać uwagę. Do każdego z elementów dzieł 
muzycznych, znanych kompozytorów muzyki 
klasycznej, dopasowana zostanie interpretacja 
ruchowa lub proste ćwiczenia ilustrujące dane 
zagadnienie.

15.10.2020, godz. 9:00 i 10:00 

AUDYCJA MUZYCZNA  

„Jestem muzykiem” 

W drugiej audycji przedszkolaki poznają 
instrumenty klawiszowe, strunowe, dęte 
i perkusyjne. Uczestnicy sami zamienią się 
w muzyków, zagrają solo oraz w grupie, poznają 
co to orkiestra, dowiedzą się kim jest dyrygent.

Katarzyna Wojszczyk - absolwentka Akademii Muzycznej 
w Krakowie. Brała udział w wielu konkursach i przesłuchaniach 
regionalnych i ogólnopolskich. Uczestniczyła w warsztatach 
polskich i zagranicznych muzyków. Współpracowała z Operą 
Krakowską, Filharmonią Krakowską oraz Orkiestrą Akademii 
Beethovenowskiej. Na co dzień pracuje jako nauczyciel fletu w 
szkole muzycznej. Jej pasją jest praca z najmłodszymi, dlatego 
od kilku lat prowadzi zajęcia dla najmłodszych adeptów muzyki.

Informacja o wykonawcy:

17.11.2020, godz. 9:00 i 10:00 
AUDYCJA MUZYCZNA  

„Bum-bowa muzyka”

W trzeciej audycji uczestnicy pracować będą 
z wykorzystaniem Bum Bum Rurek. Dowiedzą 
się czym jest gama. Samodzielnie spróbują zagrać 
różne melodie.

Podczas warsztatów malarstwa emocjonalnego 
przedszkolaki będą odkrywać sztuki plastyczne, 
niezwykłą paletę barw i możliwość wyrażania 
przez nie swoich emocji. Malarstwo emocjonalne 
to nowy kierunek współczesnego dwupozio-
mowego malarstwa wielkoformatowego. Będzie 
to forma zabawy z farbami, w czasie której dzieci 
malują dosłownie całymi sobą.
Stworzone przez małych artystów abstrakcyjne 
dzieła zostaną zaprezentowane na wystawie 

16.09.2020, godz. 9:00 i 11:00

 „Warsztaty malarstwa emocjonalnego”

pt. „Obrazy malowane emocjami".

Adam Plackowski - ukończył w 1984 r. Akademię Sztuk Pięknych 
w Krakowie Filia Grafiki w Katowicach. Uprawia dwie (odległe) 
formy malarstwa. Od 1999r. pracuje z dziećmi i młodzieżą 
w utworzonym przez siebie Ministudium Plastyczno-
Rysunkowym w Mysłowicach Janowie. Prowadzi lekcje rysunku 
studyjnego dla młodzieży oraz zajęcia wg własnej, autorskiej 
me tody  ar te terap i i  poprzez  s z tukę  –  „Malars twa 
Emocjonalnego”. Prowadzi zajęcia dla wielu instytucji. Obecnie 
jest dyrektorem Muzeum Miasta Mysłowice, którego wystrój sam 
zaprojektował i wykonał. W 2018 roku otrzymał tytuł Kawalera 
Orderu Uśmiechu.

”

Wykonawca: Katarzyna Wojszczyk Wykonawca: Katarzyna Wojszczyk


