
IX Warsztaty Skrzypcowe „I solo i tutti”  
dla uczniów klas 1-4 szkół muzycznych I stopnia  

i nauczycieli z Regionu Wielkopolskiego i Lubuskiego 

 

Centrum Edukacji Artystycznej oraz Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1  

im. Henryka Wieniawskiego zaprasza na XI Warsztaty Skrzypcowe „I solo i tutti”  

dla uczniów klas 1-4 szkół muzycznych I stopnia  i nauczycieli z Regionu Wielkopolskiego  

oraz Lubuskiego. 

Cele: 

1.   Prezentowanie umiejętności uczniów klas najmłodszych – bez oceniania i punktowania  miejsc. 

2. Mobilizowanie uczniów do zajęć grupowych (przygotowanie ich do muzykowania w zespołach 

kameralnych – również ze swoimi nauczycielami). 

3.  Zachęcanie uczniów do ćwiczenia i występów publicznych. 

4. Pomoc nauczycielom w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć grupowych z małymi dziećmi, 

poznawanie nowych metod pracy i nowej literatury muzycznej – Krzysztof Meyer – „Skrzypcowy 

kramik”. 

5.  Poznanie się, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń nauczycieli z Regionu Wielkopolskiego  

oraz Lubuskiego. 

6. Zaproszenie rodziców i przypomnienie o ich ważnej roli w muzycznej edukacji swoich dzieci. 

7.  Zachęcanie nauczycieli do kreatywności w pracy z małymi dziećmi.  

Forma:  

1.    Prezentacja uczniów poszczególnych klas (dzieci grają dowolne utwory). 

2.    Zajęcia grupowe wraz z nauczycielami (utwory podane poniżej) – poprowadzi prof. Krzysztof 

Meyer – zapoznanie dzieci z elementarzem kompozytorskim, mgr Anna Ziółkowska – zajęcia 

praktyczne z dziećmi. 

3.   Krótkie omówienie z rodzicami po występie każdej klasy. 

4.   Spotkanie nauczycieli  z prowadzącymi warsztaty – wykłady prowadzących. 

 

Prowadzący: prof. Krzysztof Meyer- Kolonia, mgr Anna Ziółkowska – Poznań. 

Miejsce : Poznań, ul. Solna 12 – sala kameralna POSM I st. nr 1.,  

Termin: 13 maja 2023 roku (sobota),  godzina 9.00 



Harmonogram IX Warsztatów Skrzypcowych „I solo i tutti” 

dla uczniów klas 1-4 szkół muzycznych I stopnia  

i nauczycieli z Regionu Wielkopolskiego i Lubuskiego 

 

9.00  – 9.45  Koncert dzieci z klas I 

9.45 – 10.15  Zajęcia grupowe z dziećmi z klas I (wraz z nauczycielami) 

10.15 – 10.30  Podsumowanie (z rodzicami) 

Przerwa 

10.30 – 11.15  Koncert dzieci z klas II 

11.15 – 11.45  Zajęcia grupowe z dziećmi z klas II (wraz z nauczycielami) 

11.45   Podsumowanie (z rodzicami) 

Przerwa 

12.00  – 12.45  Koncert dzieci z klas III 

12.45 – 13.15  Zajęcia grupowe z dziećmi z klas III (wraz z nauczycielami) 

13.15   Podsumowanie (z rodzicami) 

Przerwa 

13.30  – 14.15  Koncert dzieci z klas IV 

14.15 – 14.45  Zajęcia grupowe z dziećmi z klas IV (wraz z nauczycielami) 

14.45   Podsumowanie (z rodzicami) 

Przerwa 

15.30 - 17.00  Spotkanie nauczycieli z prowadzącymi warsztaty (wykłady i dyskusja) 

 

Organizatorzy:  Centrum Edukacji  Artystycznej  

   POSM I st. nr 1 – dyrektor mgr Agnieszka Nowak 

    konsultant CEA, wicedyrektor POSM I st. nr 1 – mgr Emilia Szyszka 

 

 



Informacje szczegółowe: 

1. Uczestnicy poszczególnych klas przygotowują: 

• Prezentacje ucznia solo - jeden dowolny utwór solo lub z fort. (ale nie w formie 

koncertu). Uczeń może wykonać utwór na pamięć lub z nut.  

oraz  

• Do zajęć grupowych – 1 utwór  na 3 skrzypiec z fortepianem – K. Meyer – 

„Skrzypcowy kramik”: 

klasa I – Andante II – dzieci I lub II głos, III – nauczyciel,  

klasa II – Allegro III  - dzieci I lub II głos, III – nauczyciel, 

klasa III –Allegretto V - dzieci I lub II głos, III – nauczyciel, 

Klasa IV – Allegretto VI - dzieci I lub II głos, III – nauczyciel. 

 

Nuty w załącznikach. 

 

Bardzo prosimy o włączenie się i czynny udział (z instrumentem) wszystkich pedagogów! 

 

2. W każdej z grup wiekowych może wystąpić maksymalnie  15 uczniów, dlatego o udziale 

decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o wysłanie skanem kart zgłoszenia wraz z podpisem 

rodzica na zgodę przetwarzania danych osobowych do 21.04.2023 r. na adres posm@op.pl .  

3. W razie konieczności zapewniamy pianistę, ale prosimy o taką informację na karcie 

zgłoszenia. 

4. Prosimy, aby w miarę możliwości dzieci przybyły na warsztaty ze swoimi rodzicami 

(opiekunami). 

5. Warsztaty mają formułę otwartą. Zapraszamy wszystkich chętnych zainteresowanych, 

szczególnie nauczycieli (również bez ucznia). 

6. Po zajęciach grupowych,  zapraszamy nauczycieli na spotkanie z prowadzącą warsztaty, 

będzie to czas na wymianę spostrzeżeń, zadawanie pytań, konstruowanie planów na 

przyszłość, rozdanie zaświadczeń uczestnictwa. 

7. Wszelkich informacji udziela Pani Emilia Szyszka: 

telefon: 661 941 065 

e-mail: emilia.szyszka@posm1.edu.pl 

 

 

mailto:posm@op.pl


Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z rozporządzeniem RODO z dnia 10 maja 2018 r ( Dz.U. 2018 poz. 1000) administratorem 

danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w zakresie prawidłowego przeprowadzenia 

Warsztatów jest Dyrektor Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 1 stopnia nr 1 im. Henryka 

Wieniawskiego w Poznaniu. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych i przysługujących 

praw można kierować do Inspektora Ochrony Danych: iod2_oswiata@um.poznan.pl 

• Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji warsztatów. 

• Uczestnik jest zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało 

uniemożliwieniem udziału w  warsztatach. Uczestnik podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, 

że są one zgodne z prawdą. 

• Uczestnikom warsztatów przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, 

sprostowania danych, usunięcia danych, prawo do ograniczenia i wycofania zgody na przetwarzanie 

danych oraz prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 

Zgoda na kontakt 

Uczestnik warsztatów  w celu jego prawidłowej realizacji wyraża zgodę na kontakt ze strony 

administratora danych osobowych, z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych  

oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par. 1. Prawa telekomunikacyjnego. 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Biorąc udział w warsztatach Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na ograniczone czasowo (przez 

okres 5 lat licząc od dnia 1 lutego  2019 roku) przetwarzanie danych osobowych w zakresie Wizerunku, 

a w szczególności w celu zamieszczenia zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek 

Uczestnika biorącego udział w warsztatach na stronie internetowej POSM I st. nr 1.   

w myśl przepisów obowiązującego prawa, zwłaszcza ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

oraz rozporządzenia RODO z dnia 10 maja 2018 r ( Dz.U. 2018 poz. 1000). 


