
MUZYKA  KLASYCZNA  ODPRĘŻA  I  USYPIA  DZIECI,  

ALE  TO  TYLKO  JEDEN  Z  JEJ  DOBROCZYNNYCH  WPŁYWÓW -

dlatego zachęcamy do udziału w ogólnopolskim konkursie

„JAK  WYGLĄDA  MUZYKA”

Wszyscy słyszeliśmy nieraz  o  pozytywnym wpływie  różnych  gatunków muzyki,  w  tym także

muzyki klasycznej na ludzki organizm:

-  wpływa  pozytywnie  na  nasze  samopoczucie  poprzez  uaktywnienie  wydzielania  endorfin,

potocznie zwanymch hormonami szczęście, 

- redukuje negatywne emocje, przede wszystkim gniew i frustrację, 

- powoduje wzmocnienie układu odpornościowego i pobudza siły witalne

- wspomaga rozwój więzi międzyludzkich 

- zapobiega depresji i nadmiernemu stresowi.

To  tylko  niektóre  zalety  kontaktu  z  muzyką.  Od  dawna  stosuje  się  muzykoterapię  -  metodę

terapeutyczną wykorzystującą leczniczy wpływ dźwięku i  muzyki  na  psychiczną i  somatyczną

sferę organizmu człowieka.

Takim projektem, którego ideą jest wykorzystanie walorów muzyki dla dzieci i zaprezentowanie im

piękna muzyki klasycznej może być udział w  ogólnopolskim konkursie plastycznym

 "JAK WYGLĄDA MUZYKA" 

zorganizowanym  przez  Fundację  Fabryka  Sztuki  dla  dzieci  z  przedszkoli  i  klas  I-III  szkoły

podstawowej.

Zadaniem uczestnika  konkursu  jest  stworzenie  pracy plastycznej  wybraną  techniką:  wycinanki,

wydzieranki, obrazka, rysunku, itd., stanowiącej odpowiedź na pytanie „Jak wygląda muzyka?” . 

2020 rok -  to  rok Ludwika van Beethovena -  dlatego muzyka  tego wybitnego kompozytora

będzie inspiracją dla twórczości podczas tego konkursu.

Gotową pracę należy wysłać na adres Fundacji lub przesłać jej fotografię za pomocą formularza,

przy czym organizatorzy zachęcają do zgłaszania prac w formie elektronicznej, do 31.05.2020 r.

Regulamin konkursu i formularz znajduje się na stronie organizatora www.fabryka-sztuki.com.pl 

Dane organizatora:

Fundacja Fabryka Sztuki

61-809 Poznań

ul. Św. Marcin 80/82/301 

http://www.fabryka-sztuki.com.pl/


Muzyka klasyczna nie jest tak popularna, jak na przykład muzyka pop czy disco polo. Wybierając

muzykę klasyczną dla dziecka, należy obserwować jego reakcje na dane dźwięki, żeby zorientować

się, jaka muzyka wpływa pozytywnie – relaksuje lub pobudza, a  które utwory być może drażnią 

i denerwują. Dzięki temu można stworzyć składankę klasycznych utworów wpływającą pozytywnie

na rozwój dziecka. Warto zacznąć od spokojnych tonacji i wolnego bądź umiarkowanego tempa,  

a następnie wprowadzić nieco dynamiczniejszy rytm.

Kontakt z muzyką klasyczną może pozwolić  pokonać stereotypy funkcjonujące w świadomości

niektórych osób, np. że jest ona trudna w odbiorze, może wydawać się nudna, albo iż jest bez treści

ponieważ nie ma słów.

Mamy szansę na wspaniałą przygodę z muzyką klasyczną!

Propozycje   utworów  skomponowanych  przez  Ludwika  van  Beethovena,   które  uchodzą  za

klasykę gatunku i mogą stanowić inspirację do stworzenia przez dzieci prac na konkurs plastyczny:

- „Dla Elizy” 

- „V Symfonia c-moll” 

- „Sonata księżycowa” - działa jak kołysanka! Wypróbujcie jak najszybciej!

Podczas słuchania wybranego utworu dziecko może spróbować „zobaczyć” muzykę, opisać ją za

pomocą kolorów i kształtów, uzewnętrznić przeżycia związane z percepcją muzyki poprzez twórczą

ekspresję.  Wszystkie  działania  związane  z  wykonaniem  pracy  muszą  sprawiać  dziecku

przyjemność. W trakcie wykonywania pracy według własnego pomysłu twórca może opowiadać  

o swoich odczuciach i wyobrażeniach. Tworzone obrazy mogą być realistyczne lub abstrakcyjne.

Doradzam wykonanie prac za pomocą znanych dziecku technik plastycznych, ale inspirujące może

być  eksperymentowanie z  materiałami i narzędziami pracy, np. użycie patyków, piór, sznurka,

palców rąk, itp.

Przyjemnej i kreatywnej pracy!

Beata Nazorek

Wychowawca świetlicy


