
Zapraszam chętne dzieci w wieku 5-9 lat do udziału w PROJEKCIE EDUKACYJNYM  

 

W trakcie projektu  nagramy kilkanaście krótkich filmów instruktażowych z piosenkami, 

tańcami i zabawami muzycznymi dla dzieci. Chcemy przygotować utwory o zróżnicowanej 

tematyce,  różnym stopniu trudności, które będą melodyjne, ciekawie zaaranżowane  

i wykonane przez zdolne, muzykalne dzieci. 

Zależy mi, żeby filmy te były  udostępnione w Internecie jak najszerszej grupie nauczycieli 

wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, a także dostępne na YouTube  dla 

młodych melomanów – do słuchania, oglądania, śpiewania.  

Nauczyciele bardzo często korzystają z YouTube i polecają sobie filmiki na grupach 

facebookowych.  Tam też szukają materiałów i inspiracji do swojej codziennej pracy. Nasze 

filmy będą kierować słuchaczy na stronę www.wesolascena.pl , gdzie można będzie zakupić 

legalnie muzykę wykorzystaną w naszych nagraniach, pomoce graficzne oraz nuty.  (Być 

może sprawi to, że nakłady poniesione przez twórców projektu zwrócą się choć w niewielkim 

procencie . Doświadczeni autorzy, znający realia rynku  edukacyjnego nie liczą na to 

specjalnie i organizują akcję przede wszystkim z potrzeby serca i miłości do muzyki).  

Materiały nagrane w ramach programu Kultura w sieci udostępniane będą za darmo.  

Twórcze  zaangażowanie w umuzykalnianie  polskich  dzieci  to  nasz  zawodowy  

priorytet.  

Dzieci, które brałyby udział w nagraniach powinny być: 

- rozśpiewane i roztańczone 

- wesołe, swobodne, ale jednocześnie posiadające zdolność koncentracji  

- umiejące współpracować w grupie 

- w dniu nagrania sprawne  ruchowo  i zdrowe 

 

(Jeżeli rodzice nie są pewni, czy dziecko ma odpowiednie predyspozycje muzyczne, mogą do 

nas wysłać nagranie mp3 dowolnej piosenki w wykonaniu dziecka , wtedy podpowiemy  

i pomożemy podjąć decyzję) 

 

 

http://www.wesolascena.pl/


Przebieg projektu.  

• Zainteresowani rodzice (po konsultacjach z dzieckiem) podpisują zgodę na udział syna lub 

córki  w Projekcie Edukacyjnym WESOŁA SCENA i wykorzystanie wizerunku dziecka. 

Podpisaną zgodę należy  dostarczyć do Izabeli Wałaszewskiej w formie papierowej lub 

zeskanować albo sfotografować i wysłać na adres mailowy wesolascena@gmail.com 

UWAGA! Ze względu na obowiązujące w Polsce prawo dostarczenie karty zgłoszenia  

i podpisanego oświadczenia rodziców jest warunkiem koniecznym, aby dziecko mogło wziąć 

udział w projekcie.  

• Na podany przez państwa adres mailowy zostaną wysłane nagrania i teksty piosenek, żeby 

dzieci osłuchały się z muzyką i nauczyły się śpiewać. Pomoc rodziców mile widziana 

• Rodzice zostaną poinformowani o terminach i miejscu nagrania. Najprawdopodobniej 

odbywać się one będą w przedszkolu Mały Europejczyk, (ul. Okrętowa 57/59, Bemowo, 

Warszawa)  w soboty (do południa) lub w dni robocze  (ok. 17:00-20:00) 

• Po wymianie korespondencji i potwierdzeniu z naszej i państwa strony przedstawimy listę 

dzieci uczestniczących w nagraniu danego dnia.   

• W nagraniu jednorazowo będzie brało udział kilkanaście osób. W poszczególnych utworach 

może występować różna liczba dzieci (od solo do całej grupy). Przewidujemy, że spotkanie 

potrwa  3 godziny. Podczas jednej sesji postaramy się  nagrać 3 utwory.  

• Prosimy, żeby w dniu realizacji nagrania dzieci były przywiezione przez rodziców na 

wyznaczone miejsce i odebrane po zakończeniu  sesji.   

• W trakcie nagrań uczestnikom zapewnimy napoje, owoce no i oczywiście opiekę.  

• Strój obowiązujący podczas nagrań to: 

  

- spodnie lub długie legginsy w jednolitym, spokojnym, neutralnym   kolorze (typu szary, 

czarny, beżowy, granatowy),  

 

- buty nadające się do tańców i zajęć muzyczno-ruchowych  np. lekkie półbuty, adidasy, 

tenisówki, baletki   lub kapcie na gumowej podeszwie, 

 

- skarpetki  (czasem w konkretnym kolorze) 

  

- koszulka, przygotowana przez organizatorów  z logo 

 

mailto:wesolascena@gmail.com

