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ZOBACZ TAKŻE

W wakacje zrób mumię i
zostań detektywem 

Piaskownica zaprasza na
Dzień Dziecka 

SERWISY

Śląskie Mamy

Najważniejszy był... słoń. To jak chodzi, jak rusza trąbą, jak ryczy. Dzieci i ich mamy przy
dźwiękach muzyki na różne sposoby naśladowały słonia. "Muzyczny Dzień Matki", który
odbył się w niedzielę w Katowicach można zaliczyć do wyjątkowo udanych.

Zobacz zdjęcia (86)

- Garnek to najlepszy instrument dla dziecka. Plus warzecha
oczywiście. Dajmy dzieciom garnki, żeby na nich grały, bo

 jest bezcenna dla rozwoju - mówiła Katarzyna
Mieszczanin, psycholog dziecięcy i dyrektor Centrum Edukacji
Rodzicielskiej, która prowadziła niedzielne warsztaty.

Na spotkaniu, które odbyło się w Szkole Muzycznej Yamaha, nie
było garnków. Były za to marakasy, janczary i klawesy. Dzieci
używając tych instrumentów uczyły się naśladować
wspomnianego słonia (i nie tylko). Ale jaki byłby pożytek z
muzyki, gdyby nie można było do niej tańczyć. Dzieci nie trzeba
było dwa razy zapraszać do zabawy. Razem z mamami wywijały
na wielkim dywanie, aż miło. Kiedy przyszedł czas na
odpoczynek maluchy narysowały specjalne laurki i wręczyły je
swoim mamom obdarowując każdą wielkim buziakiem.

Małemu Krzysiowi (2 lata i 3 miesiące) na zajęciach najbardziej
podobała się muzyka. - Może dlatego, że do tej pory chodziliśmy
tylko na zajęcia teatralne albo czytanie książek. Spotkania

muzyka
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Warsztaty muzyczne dla mam z dziećmi zorganizowane z okazji Dnia Matki (Fot. Bartlomiej Barczyk / Agencja Gazeta)
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 to dla nas nowość, ale świetnie się bawimy - mówiła
Joanna Smala, mama Krzysia.

Sylwia Wikiera-Cieślak niedawno przeprowadziła się z Krakowa
do Katowic i trudno jej znaleźć ciekawe warsztaty dla swojego
dwuletniego syna Patryka. - Dlatego od razu zapisałam się na te
zajęcia. Cieszę się, że Patryk mógł pobawić się z innymi dziećmi
- mówiła po warsztatach pani Sylwia.

Na dzieci czekał też poczęstunek, a wszystkie mamy dostały
prezenty:  marki Celia, skórzane torebki ufundowane
przez sklep internetowy morillo.pl oraz bransoletki firmyClover .

Spotkanie zorganizowały Śląskie Mamy, portal internetowy
Gazety Wyborczej, Szkoła Muzyczna Yamaha oraz Centrum
Edukacji Rodzicielskiej w .

muzyczne

kosmetyki

Katowicach

Śląskie Mamy

1.310 osób lubi obiekt Śląskie Mamy.
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Tablety PC - atrakcyjne ceny
Laptopy w okazje.info
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Sprzedaż: sprawdź oferty
Rozwijaj karierę w IT
Bankowość i finanse

Prestiżowy kierunek
Najbardziej oblegany
Kursy języków obcych

NIERUCHOMOŚCI

Panewniki, 67 m2
Brynów, 50 m2
Śródmieście, 81 m2

MOTORYZACJA

Super cena - Audi TT
Japońska niezawodność
SUV Wojewódzkiego
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