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otvára v školskom roku 2019/20  v priestoroch GD, o. z. na Hattalovej 12/B 
(II. posch.) v Bratislave tanečný odbor s nasledovnou ponukou: 

Lektor: Andrea Beliančinová
Prihlášky a informácie: beliancinova@gmail.com   +421 905 934 843

Prijímacie pohovory detí sa uskutočnia 17. 9. 2019 od 14.00 - 17.00 hod. v priestoroch GD, 
o.z. na Hattalovej 12/B (II. posch.) v Bratislave. Časový harmonogram, cenníky a iné informácie 
sú prístupné aj na www.gloriadei.art (sekcia Kalendár – vľavo)

Zaradenie:    Skupinová pohybová výchova  
 pre deti vo veku 4 - 6 rokov  
Termín:           Pravidelne v utorok 
 15.30 – 17.00
Cena:    12 € / 90 min

Ciele:               Nástrojom tanečníka je telo.
Dieťa sa na ňom učí "hrať" - zapája ho do
pohybu osvojovaním si činností určitých
svalových skupín a častí tela. V hravých
pohybových činnostiach a cvičeniach získava-
jú deti prvé návyky správneho držania tela,
základy rytmiky, intonácie, dynamiky. Učia sa
jednoduché cviky obratnosti, získavajú
schopnosť reagovať pohybom na zmeny
taktu a zmysel orientovať sa v priestore.
Hudobný sluch si cibria zopakovaním – 
vytlieskavaním zadanej intonačnej kombinácie.
Škriatkovia takto postupne malými
krôčikmi spájajú naučené prvky do vonkaj-
šieho zobrazenia porekadiel, priestorovo
vyjavujú energiu štyroch živlov a inscenujú
krátke rozprávky. Každé dieťa sa posudzuje
ako jedinečná bytosť schopná pozitívneho 
vývinu.

Zaradenie:     Skupinová tanečná výchova  
 pre deti vo veku 7-10 rokov 
Termín:          Pravidelne v utorok 
 14.00 – 15.30
Cena:    12 € / 90 min

Ciele:              Výuka je zameraná na dôsled-
ný rozvoj a koordinovanie schopností,
zručností a návykov, ktoré sú predmetom
umeleckého vzdelávania, v súlade s vekom,
schopnosťami a špeci�ikami každého dieťaťa.
Ide o formovanie návykov správneho držania 
tela, príprava jednotlivých svalových skupín     
k �ixovaniu tohto návyku a rozvíjanie dispozí-
cií. V priestore deti získavajú estetický pohyb   
a hudobno-pohybové cítenie, naučia sa odlíšiť 
pohyb na ľudovú hudbu a hudbu umelú. 
Hudobné vzdelávanie je zamerané na rytmus, 
tempo, takt, dynamiku, frázovanie – teoreticky 
aj prakticky. Rytmické cvičenia sa precvičujú      
v riekankách, vyčítankách, podupoch, potleskoch...
Niektoré časti sa spájajú s klavírnym
sprievodom, čím sa dosiahne aj základná
hudobná príprava detí. Vedomosti z tanečnej 
prípravy môžu Sedmokrásky využiť v taneč-
nej praxi: pri malých choreogra�ických 
celkoch, tanečných motívoch, na vyjadrenie 
ľudových tradícií a pranostík počas sviatkov    
v kolobehu roka.. 

Škriatkovia Sedmokráska


