
 
 
Szanowni Rodzice,  

Regulamin ten stworzyliśmy, chcąc poprawić jakość naszych zajęć        
umuzykalniających i zapewnić komfort wszystkim uczestnikom. 

1. Na zajęcia przychodzimy tylko, gdy jesteśmy zdrowi. 
2. Prosimy o punktualność, zalecamy przybycie kilka minut przed zajęciami         

by mieć czas na przebranie się i przygotowanie do zajęć. 
3. Na salę, w której odbywają się zajęcia przychodzimy w obuwiu zmiennym           

lub skarpetkach. Rodzice biorący udział w zajęciach lub        
przyprowadzający/odbierający swoje dzieci przy wejściu do sali również        
proszeni są o zdjęcie butów (prosimy pamiętać, że dzieci w dużej mierze           
przebywają na podłodze podczas zajęć). 

4. Podczas trwania zajęć (chyba, że osoba prowadząca zadecyduje inaczej,         
co będzie wynikać z wybranych przez nią ćwiczeń muzycznych) dzieci          
mają absolutny zakaz gry na pianinie.  

5. Po zakończeniu zajęć dzieci mają jeszcze czas na swobodną zabawę w           
sali lub grę na instrumentach przy czym za bezpieczeństwo dziecka          
(szczególnie przy pianinie) odpowiadają rodzice, a gra nie może być na           
tyle głośna by mogła przeszkadzać w trwających w tym czasie innych           
zajęciach.  

6. Po zakończeniu zajęć prosimy o opuszczenie sali w czasie nie dłuższym           
niż 10 minut, ponieważ osoba prowadząca musi przygotować się do          
następnych zajęć. 

 

W grupach 2-3-latków oraz 4-latków: 

● dzieci zachęcane są do spontanicznej reakcji na muzykę. NIE należy ich           
zmuszać do czegokolwiek. Lepiej jest nie robić nic, niż np. wykonywać         



ruchy rękami dziecka (takie dzieci często się zniechęcają i buntują: nikt nie           
lubi być do czegoś zmuszany). Poza tym dziecko, które chodzi po sali też            
odbiera muzykę i często może zaskoczyć rodziców podśpiewywaniem        
zasłyszanych melodii w drodze do domu. 

● podobnie nie należy poprawiać dziecka ani zmuszać go do poprawnej          
reakcji na muzykę – to naturalne, że początkowo reakcje dzieci mogą być            
nieadekwatne 

● dzieci uczą się poprzez naśladowanie – jeżeli osoba prowadząca zajęcia          
nie poprosi inaczej, można: poruszać się rytmicznie lub razem z dzieckiem           
(kołysząc je) i śpiewać krótsze lub dłuższe fragmenty piosenek (gdy już           
sami je poznamy) 

● prosimy rodziców o rozmawianie z dzieckiem tylko wtedy gdy jest to           
konieczne – rozmowy mogą rozpraszać i wybijać z myślenia muzycznego         
inne dzieci 

● dzieci mogą zachowywać się bardzo swobodnie jednak prosimy rodziców         
o interwencję kiedy dziecko swoim zachowaniem przeszkadza w        
prowadzeniu zajęć i rozprasza inne dzieci, można nawet wyjść z          
dzieckiem na korytarz lub do sali oczekiwań (na dole, tuż przy schodach)            
by dziecko się wyciszyło, jest to zdecydowanie lepsze niż ciągłe słowne           
upominanie dziecka. Jeżeli pomimo próśb osoby prowadzącej rodzic nie         
uspokoi swojego dziecka będzie proszony o opuszczenie zajęć i powrót          
kiedy dziecko się uspokoi.  

W grupie 5-6-latków: 

● prosimy rodziców o pozostawienie dzieciom czegoś do picia oraz o          
punktualne przyjście na czas zakończenia zajęć 


