Budynek przy ul. Bolesława Chrobrego 26

Budynek przy al. Niepodległości 21

Dyrekcja i Sekretariat – I piętro,
Biblioteka – budynek w podwórzu,
Pracownia lutnicza – s. 29
Magazyn instrumentów
Klubik „Nutka” – s. 26

Aula koncertowa – parter s. 3
Odbywają się w niej próby szkolnych orkiestr, chórów,
koncerty sekcji oraz popisy, koncerty klasowe

PRZEWODNIK DLA UCZNIÓW
KLAS PIERWSZYCH
PSM I i II STOPNIA
„Nauka muzyki powinna być dla dzieci tak naturalna
jak jedzenie i przynosić tyle radości,
ile daje zabawa piłką.”
Leonard Bernstein

WITAMY WAS W SZKOLE MUZYCZNEJ!

W tym budynku odbywają się
zajęcia ogólnomuzyczne:
rytmika
kształcenie słuchu
audycje muzyczne

Szkoła kształci w dwóch
etapach edukacyjnych:
I etap edukacyjny – PSM I stopnia
nauka odbywa się w cyklu 6-letnim i 4-letnim
II etap edukacyjny – PSM II stopnia
nauka odbywa się w cyklu 6-letnim
w specjalności Instrumentalistyka
oraz w cyklu 4-letnim
w specjalności Wokalistyka

Klasy instrumentów:
akordeonu, altówki, fagotu, fletu,
fortepianu, harfy, klarnetu, kontrabasu,
perkusji, puzonu, saksofonu, skrzypiec,
śpiewu solowego, trąbki, tuby,
waltorni, wiolonczeli

W tym budynku odbywają się
zajęcia ogólnomuzyczne:
kształcenie słuchu
zasady muzyki z elementami edycji nut
literatura muzyczna
historia muzyki
formy muzyczne
harmonia

Klasy instrumentów:
gitary, fletu, fortepianu, klarnetu, oboju,
saksofonu, skrzypiec, wiolonczeli

Ile trwają zajęcia w pierwszej klasie?

W szkole działają :
Rada Rodziców,
Samorząd Uczniowski

Zajęcia z instrumentu głównego:
PSM I st. cykl 6-letni:
30 min dwa razy w tygodniu
PSM I st. cykl 4-letni:
45 min dwa razy w tygodniu
PSM II st.:
45 min dwa razy w tygodniu

Na samym początku edukacji muzycznej praca
domowa rodzica z dzieckiem jest kluczowym
elementem w rozwoju talentu młodego muzyka.
Drogi Rodzicu,




Zajęcia ogólnomuzyczne trwają 45 min.



Szczegółowe informacje dotyczące pracy naszej szkoły
znajdują się na tablicach informacyjnych
zamieszczonych w każdym budynku
oraz na stronie internetowej szkoły.
www.psm.zgora.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Mieczysława Karłowicza
ul. Chrobrego 26
65-052 Zielona Góra
tel./fax 68 455 22 33
e-mail: sekretariat@muzyczna.zgora.pl

Od czego należy rozpocząć układanie planu?
Ważne!
Chcąc ułożyć plan zajęć indywidualnych,
w pierwszej kolejności należy zapoznać się
z planem zajęć zbiorowych.
Wyboru grupy zajęć zbiorowych (ogólnomuzycznych)
dokonuje rodzic w porozumieniu z nauczycielem
zajęć ogólnomuzycznych.
Plany tych zajęć dostępne są na stronie internetowej szkoły.
W dalszej kolejności, po zebraniu wszystkich informacji,
uwzględniając plan szkoły ogólnokształcącej,
należy udać się do nauczycieli prowadzących
zajęcia indywidualne z instrumentu.
Pamiętaj!!!
Na zajęcia należy zgłosić się do wszystkich nauczycieli
prowadzących nie później niż do 21 września!









dowiedz się w jaki sposób dziecko powinno
ćwiczyć,
bierz udział w zajęciach jako aktywny
obserwator,
zadbaj o dogodne warunki do ćwiczenia
i nauki, zachowaj umiar i rozsądek w ilości
zajęć pozaszkolnych,
upewnij się, że znacie cel ćwiczenia,
znajdź czas bezpośrednio po lekcji na wspólne
omówienie materiału przepracowanego na
zajęciach,
z optymizmem pokonuj trudności,
uzbrój się w cierpliwość i wyrozumiałość,
przekazuj konstruktywną informację zwrotną,
doceniaj wysiłki i chęci.
skup się na jakości, a nie na ilości, wyznacz
cel,
podziel pracę na mniejsze etapy,
wspólnie dbajcie o jak najczęstszy kontakt
z żywą muzyką.

