Z życia i wiary

Dzieci na szkółce niedzielnej
Zeół Inﬆrumentalny
Szkółki Niedzielnej
Zaangażowanie muzyne popez ynne uprawianie muzyki ksztauje emocjonalność i osobowość dziecka. Pez sztukę zarówno śpiewu jak
i grania twoymy swój świat wzruszeń i peżyć,
które wzbogacają nasze życie. Muzyka jak już to
dawno udowodniono, wyoﬆa wrażliwość, rozwija wyobraźnię, uy samodzielności myślenia
oraz zaokaja potebę ekresji. Szereg badań
naukowych wskazuje na pozytywny i iﬆotny
wpływ nauki grania na inﬆrumentach na rozwój
intelektualny, emocjonalny i fizyny dzieci.
Już od paru lat dzieci naszej parafii mają możliwość muzykowania i rozwijania swoich zainteresowań oraz umiejętności gry na różnych inﬆrumentach. W każdą niedzielę po zajęciach Szkółki Niedzielnej w sali parafialnej w Jasienicy odbywają
się próby dziecięcego Zeołu Inﬆrumentalnego
Szkółki Niedzielnej. Celem tych zajęć opró rozwijania zdolności muzynych jeﬆ pede wszyﬆkim
zapoznanie z popularnymi pieśniami ewangelickimi, które zna ﬆarsze i młode pokolenie. Dzięki
onsorom i ofiarodawcom zeół wzbogacił się
o wiele ciekawych inﬆrumentów takich jak: trąbka,
et popeny, klarnet, ksylofony, dzwonki ręne,
dzwonki diatonine i chromatyne, metalofony,
etnię Pana, skypce oraz szereg inﬆrumentów
perkusyjnych Opracowaniem pieśni w wersji in-

Próba zeołu po szkółce niedzielnej
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Wyﬆęp w asie grudniowej gwiazdki w sali GOK

ﬆrumentalnej zajmuje się opiekun zeołu p. Dorota Kykowska. Podas zajęć dzieci poznają zapis
nutowy oraz rytminy ćwionej pieśni. Wiele
otkań upływa na opracowaniu interpretacji
i wyrazu ayﬆynego melodii. Pygotowany
repeuar prezentowany jeﬆ podas uroyﬆych
nabożeńﬆw, imprez parafialnych y Wieoru
Kolęd w Kościele w Jawou. Wszyﬆkie wyﬆępy
bardzo mobilizują i integrują łonków zeołu.
Bezcenna jeﬆ tutaj również pomoc rodziców dzieci, któy doﬆarają inﬆrumenty na próby oraz
służą pomocą w pygotowaniach do wyﬆępu.
Pragnę w tym miejscu szególnie podziękować
p. Rafałowi Caputa za wyremontowanie dzwonków oraz p. Piotrowi Wieja za wykonanie profesjonalnych ﬆatywów pod dzwonki chromatyne
i metalofony. Obecnie skład zeołu twoą:
Paulina Macura- skypce, Zuzanna Wieja, Karolina Kłoda, Magdalena Zipser, Dominika Kliber,
Jakub Miklar- organy, Sara Macura- metalofony,
Marianna Wieja, Wiktoria Faruga-dzwonki, Szymon Kliber- bębenki, Wiktoria Moroń, Mayna
Ryrych, Mateusz Kłys, Konrad Szotka, Roksana
Wieja i Maja Malik- inﬆrumenty perkusyjne.
Do najpopularniejszych i pygotowanych pez
zeół utworów należą „Święta miłość Jezusowa”,
„Dzięki za ten dzisiejszy ranek”, „Cudowna Boża
łaska”, „Głośno biją niebios dzwony”, „Bliżej
o Boże mój” oraz wiele kolęd.
Najiﬆotniejsze w naszym działaniu jeﬆ to, że
gromadzimy się w ważnym celu- na chwałę Pana
Boga i pogłębianiu relacji z Nim.
Chcemy wszyﬆkim pokazać, że
muzyką i śpiewem można wielbić
naszego Stwórcę.
Serdenie zapraszamy chętne
dzieci i młodzież do naszego zeołu. ;)
Dorota Kykowska
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