Dlaczego warto należeć do zespołu muzycznego?

Wychowanie przez muzykę jest najznakomitsze, bowiem rytm i harmonia najgłębiej wnikają w duszę wzbudzając wyks
w niej odwagi i przyzwoitości.
Faktem, potwierdzonym naukowo, jest to, iż nauka muzyki wspaniale wpływa na wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny
dziecka, ale również zmniejsza poziom agresji u młodych ludzi, pomaga rozwiązywać wiele problemów wychowawczych i uczy
dyscypliny. Aby jednak mogła spełnić te funkcje, każde dziecko – niezależnie od poziomu predyspozycji – powinno na etapie
przedszkolnym i wczesnoszkolnym uczyć się muzyki.
Myślą przewodnią towarzyszącą naszym zespołom są dwie, bardzo istotne dla dzieci rzeczy: kreatywność i radość. Dołożyliśmy
wszelkich starań by przynależność do rodziny zespołów w naszej szkole była dla dzieci przede wszystkim wielką frajdą, by poprzez
muzykowanie zachęcić je do twórczej pracy.
"Kiedy zastanawiam się, jakich rzeczy chciałbym nauczyć swoje dzieci, żeby dobrze radziły sobie w szkole, w życiu, wśród ludzi,
przychodzą mi na myśl takie wartosci jak empatia, komunikatywność, pewność siebie, ambicja, pomysłowość, umiejętność współpracy
w grupie, dobra pamięć, umiejętność koncentracji, potrzeba ładu i porządku, samodzielność, spostrzegawczość, a nade wszystko
entuzjazm, umiejętność cieszenia się życiem.
Wszystkie te ważne w dzisiejszym świecie umiejętności należy dziecku nie tylko wpajać, ale także pielęgnować i wzmacniać na
przykład poprzez naukę muzyki. Grając w zespole muzycznym, śpiewając w chórze, dzieci uczą się komunikatywności, współpracy w
grupie - jakże bowiem moglibyśmy cieszyć się muzyką, gdyby orkiestra nie była tak doskonale "zgrana"? Biorąc udział w koncertach,
dzieci nabywają pewności siebie oraz umiejętności swobodnego wypowiadania się publicznie, a dla dzieci koncert staje się
synonimem kontaktu ze sztuką."

Zespół Benedictus
Zespół Benedictus powstał we wrześniu 2012 r. Tworzą go dzieci w wieku od 3-ciej klasy szkoły podstawowej wzwyż.
Dzieci, które chcą należeć do tego zespołu muszą wypełnić formę zgłoszeniową i oddać ją do biura szkolnego (formy dostępne są w
biurze naszej polskiej szkoły).
Szczegółowe informacje odnośnie działalności zespołu w roku szkolnym 2013/2014 są dostępne w biurze szkolnym.

Nagordy i Wyróżnienia
zespołu Benedictus
Wyróżnienie 2012
Już w pierwszym roku swojej działalności, zespół Benedictus został wyróżniony na Festiwalu Polskiej Piosenki Religijnej w
Copernicus Center, Chicago.

Zespół Perełki
Zespół Perełki powstał we wrześniu 2012 r. Tworzą go dzieci w wieku od 4 lat do 3-ciej klasy szkoły
podstawowej.
Dzieci, które chcą należeć do tego zespołu muszą wypełnić formę zgłoszeniową i oddać ją do biura szkolnego
(formy dostępne są w biurze naszej polskiej szkoły).
Szczegółowe informacje odnośnie działalności zespołu w roku szkolnym 2013/2014 są dostępne w biurze
szkolnym.

Nagordy i Wyróżnienia
zespołu Perełki
Złota Nutka 2012
Już w pierwszym roku swojej działalności, zespół Perełki został wyróżniony Złotą Nutką na Festiwalu Polskiej Piosenki Religijnej w
Copernicus Center, Chicago.

