
Nazwa instytucji: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia     

Miasto / województwo: Katowice / śląskie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.nospr.org.pl/pl/     

Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

W ramach działalności NOSPR realizowanych jest kilka projektów 
edukacyjnych – odpłatnych i nieodpłatnych – adresowanych do odbiorców 
w poszczególnych grupach wiekowych, począwszy od dzieci trzy- i 
czteroletnich, a skończywszy na uczniach ostatnich klas szkół średnich. W 
niektórych zajęciach z dziećmi uczestniczą aktywnie także rodzice lub 
opiekunowie. 
Wszystkie koncerty komentowane przez profesjonalnych prelegentów. 

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

MUZYCZNA ŚWIETLICA Zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 4 do 6 lat zgłoszenie 
bezpłatne 

Anna Lis  1 raz w miesiącu w 
czasie, gdy w Sali 

koncertowej 
odbywa się 

poranek 
symfoniczny 

ZAGRAJMY RAZEM  Koncerty zespołów kameralnych - w ramach poszczególnych grup 
instrumentów, a także w obsadach łączących  przedstawicieli różnych grup. 

szkoły 
podstawowe 

bilety w cenie 
10zł do nabycia 

w kasie lub 
przez Internet 

Aleksandra 
Konieczna 

 5 koncertów w 
roku szkolnym 



SYMFONICZNE KONCERTY 
EDUKACYJNE 

Koncerty symfoniczne w wykonaniu NOSPR dla grup zorganizowanych z 
Katowic oraz okolicznych miast. Jako soliści występują w tych koncertach 
młodzi laureaci konkursów muzycznych. W danym roku szkolnym koncerty 
objęte są wspólną tematyką – w bieżącym roku tematem jest „Muzyka w 
muzyce”. Koncerty odbywają się zawsze w środy o godz. 12:00. Obecnie 
realizowany jest już 11. cykl tych koncertów (pierwszy odbył się w roku 
szkolnym 2006-2007) 

szkoły średnie 
(gimnazja i 

szkoły licealne, 
technika) 

Wstęp 
nieodpłatny, 

obowiązuje 
jednak 

wcześniejsza 
rezerwacja 

miejsc drogą e-
mailową przez 
przedstawicieli 

poszczególnych 
szkół.   

Aleksandra 
Konieczna 

6 koncertów w 
roku szkolnym 

SZKÓŁKA MUZYCZNA DLA 
PRZEDSZKOLAKÓW 

Celem zajęć jest zaszczepienie w dzieciach zamiłowania do muzyki i do 
wszelkiej aktywności z nią związanej. W fascynujący świat dźwięków 
pragniemy wprowadzić dzieci poprzez najbardziej naturalną dla nich formę 
aktywności, czyli zabawę tak, aby uwrażliwić je na MUZYKĘ, z całym jej 
bogactwem. W ramach zajęć za każdym razem dzieci prowadzone są na 
salę koncertową i przez 15 minut słuchają odbywającej się próby do 
koncertu kameralnego. 

przedszkole wcześniejsza 
rezerwacja 

miejsc 

Anna Lis 45 min 

MAŁA AKADEMIA JAZZU Cykl audycji muzycznych, podczas których dzieci mają okazję poznać 
gatunki muzyczne takie jak jazz, blues, folk, soul, gospel, będące 
fundamentem muzyki rozrywkowej i tym samy niezbędnym elementem 
edukacji muzycznej każdego młodego odbiorcy. W każdej audycji występują 
„na żywo” i komentują swoją grę lub śpiew przedstawicie któregoś z w/w 
gatunków muzycznych. 

szkoły 
podstawowe, 

klasy 1-4 

5 zł  Anna Lis 45 minut, 1 raz w 
miesiącu. 

KONCERTY DLA 
NAJMŁODSZYCH 
SŁUCHACZY 

Tematyka i repertuar koncertów dostosowane są do wrażliwości odbiorców 
w tym wieku. Koncerty prowadzone są interaktywnie, w dialogu z 
muzykami i młodą widownią. 

przedszkola i 
klasy 1-3, 

Dzieci 
uczestniczą z 

rodzicami lub 
opiekunami. 

bilety w cenie 
15 i 20zł 

Anna Lis 45 minut, 1 raz w 
miesiącu. 



NAUKA GRY NA 
SKRZYPCACH METODĄ 
SUZUKI 

W czasie lekcji indywidualnej dziecko i rodzic poznają tajniki gry na 
instrumencie poprzez obserwowanie nauczyciela, zabawę oraz granie  
prostych utworów.  
Lekcje grupowe przygotowującą dziecko do pracy w zespole muzycznym i 
dają radość ze wspólnego koncertowania. Ćwiczenia i zabawy wspomagają 
rozwój koncentracji, refleksu, spostrzegawczości i koordynacji ruchowej u 
dziecka.  

dzieci w wieku 
przedszkolnym 

uczestnicy zajęć 
tworzą stałą 

grupę 
prowadzoną 

prze cały sezon 
w 

cotygodniowych 
zajęciach  

Monika 
Drygalska 

30 minut -1 raz w 
tygodniu- lekcja 

indywidualna oraz   
60 minut-2 razy w 

miesiącu lekcja 
grupowa 

Szkolenia / warsztaty dla 
nauczycieli 

     

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

b/d b/d b/d b/d b/d b/d 

 

Tabela opracowana na podstawie informacji przesłanych przez instytucję. 

 


