Program zajęć oparty jest na elementach tańca nowoczesnego, hip-hopu,
łącząc techniki zaczerpnięte z innych stylów tanecznych. Podczas zajęć dzieci uczą
się układów tanecznych, które poprawiają koordynację ruchową i pamięć ruchowo –
taneczną, jak również rozwijają zdolności artystyczne dzieci. Poziom dostosowany
jest do danej grupy wiekowej, a poprzez gry i zabawy ruchowe, kroki i choreografie
taneczne są łatwiejsze do opanowania. Zajęcia dają dobrą bazę do nauki bardziej
zaawansowanego tańca w przyszłości. Dzieci uczestniczą w zajęciach bez
rodziców. Obowiązuje wygodny strój, buty na zmianę na gumowej miękkiej
podeszwie, napój oraz upięte włosy. Efekty pracy dzieci będą widoczne na pokazach
i występach okolicznościowych.

Tip-Top, Iskierki, Motylki
Zajęcia taneczno- ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym mające charakter
ogólnorozwojowy. Wesoła zabawa z tańcem i ruchem, połączona z nauką podstaw
różnych technik tanecznych (na zajęciach dzieci uczą się podstaw tańca poprzez
zabawę). Tańczymy do piosenek z bajek oraz innych znanych i lubianych utworów
muzycznych. Urozmaiceniem zajęć są zabawy taneczne, które są pewnego rodzaju
,,nagrodą'' za aktywny udział w zajęciach.

Sekret, Little Stars
Zajęcia wykorzystujące wiele technik tańca, m.in. hip-hop, funky i jazz. Podczas
zajęć uczestnicy uczą się choreografii tworzonych do najpopularniejszych utworów
muzycznych, tempo dostosowane jest do poziomu grupy. Zajęcia wymagają większej
koncentracji i uwagi. Do grupy zapraszamy dzieci, które już tańczyły oraz dzieci,
które chcą rozpocząć swoją przygodę z tańcem.

Magic Dance
Zajęcia dla najstarszej grupy różnią się poziomem trudności od poprzednich grup.
Dużą uwagę zwracamy na technikę oraz izolacje w ciele. Zajęcia taneczne to

wybuchowa mieszanka różnych stylów tanecznych m.in. hip- hop, jazz, disco- dance.
Podczas zajęć poza wysiłkiem fizycznym dominuje dobra zabawa i niebywale
pozytywna energia. Duży nacisk kładziony jest na rozwój ogólnej sprawności
fizycznej. Choreografie wymagają większego zaangażowania i skupienia.

Poniedziałek
Iskierki (5-6 l.) 17:15 – 18:15
Sekret (8-10 l.) 18:15 – 19:15

Wtorek
Tip Top (5-6 l.) 16:15 – 17:15
Little Stars (7-9 l). 17:20 – 18 20
Magic Dance (11-13 l.) 18:30 – 19:30

Środa
Motylki (4-6 l.) 16:30 – 17:30

