
Zaczynałam swą przygodę z muzyką jako młodziutka rytmiczka. 

Pasja, z jaką wykonywałam swą pracę, ciągła chęć doskonalenia swoich umiejętności, 

branie wzoru z najlepszych, doprowadziło mnie do wielu sukcesów. Dzieci uwielbiają pracę ze mną, 

nie jestem już w stanie przyjmować wszystkich ofert proponowanej mi pracy, 

zdobyłam wiele prestiżowych nagród. Dziś, chcę podzielić się swą wiedzą, doświadczeniem

i kreatywnością i pomóc Wam – stojącym u progu podobnej kariery – w rozwijaniu swych talentów. 

Agnieszka Loska – właściciel Studio Tańca i Muzyki RYTM

Serdecznie zapraszam 17 września 2016 roku
 na Dzień Otwarty Studiów Podyplomowych 

Rytmika – Taniec – Umuzykalnienie 
w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej (41- 300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c)

 oraz na Wydziale Zamiejscowym w Krakowie (31-450 Kraków, ul. Ułanów 3)
a także na Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie (43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 44).

Podczas Dnia Otwartego poprowadzę pokazowe warsztaty „Rytmika i taniec”
(11:00 Dąbrowa Górnicza, 14:00 Kraków) 

Studia Podyplomowe Rytmika i Taniec 

w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci

Masz duszę artysty, lubisz dzieci i muzykę?
Chcesz zdobyć fascynującą pracę, zgodną z Twoją pasją i talentem?

Marzysz o uznaniu i satysfakcji z robienia tego, co lubisz?
Chcesz wzbogacić swój warsztat pracy pedagogicznej?

Zapraszam do wzięcia udziału w niecodziennym przedsięwzięciu!
Zostań profesjonalnym instruktorem rytmiki, tańca i umuzykalnienia!

Wyższa Szkoła Biznesu zainicjowała kierunek Studiów Podyplomowych
„RYTMIKA I TANIEC W WYCHOWANIU MUZYCZNO-RUCHOWYM DZ IECI”

Dzięki temu kierunkowi, zdobędziesz pracę marzeń: 
jako rytmiczka w przedszkolach, instruktor tańca lub śpiewu w szkołach, animator w domach kultury.

Program Studiów stworzony został przez jedną z największych profesjonalistek w tej dziedzinie, 
 instruktorkę rytmiki i tańca, absolwentkę Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie Śląskim, 

Studium Tańca Współczesnego w Poznaniu, Wydziału Rytmiki Szkoły Muzycznej w Poznaniu, 



Akademii Realizacji Dźwięku w Warszawie, ThetaHealing Institute of Knowledge, twórczynię własnych programów
szkoleniowych, opracowanych metodycznie, opiekunkę artystyczną niezliczonych grup przedszkolnych oraz szkolnych,

zdobywczyni wielu prestiżowych nagród branżowych, Ambasadorkę Przedsiębiorczości Kobiet, Agnieszkę Loskę.

Metody pracy:
warsztaty, gra na dziecięcych instrumentach perkusyjnych, krótkie wykłady poparte ćwiczeniami, metodyka i dydaktyka

metody Emila Jaquesa-Dalcroze’a, warsztaty tańca regionalnego, narodowego, współczesnego, tańców w kręgu,
tworzenie choreografii, nauka ćwiczeń inhibicyjno-incytacyjnych, ćwiczenia rytmiczne, instrumentarium Orffa, ćwiczenia

dykcji, ćwiczenia oddechowe, warsztaty ruchu scenicznego, obsługa programów komputerowych w zakresie muzyki,
zajęcia rozwijające kreatywność w tworzeniu własnych programów umuzykalniających dla dzieci, zasady i negocjowanie

warunków współpracy z placówkami oświatowymi.

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Skontaktuj się z dziekanatem studiów podyplomowych w Dąbrowie Górniczej, Krakowie lub Cieszynie:

Rekrutacja WSB: 725 555 999
podyplomowe@wsb.edu.pl

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydział Zamiejscowy w Krakowie

ul. Ułanów 3, 31-450 Kraków
Tel: 885 588 800

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydział Zamiejscowy w Dąbrowie Górniczej
ul. Cieplaka 1c, 41- 300 Dąbrowa Górnicza, 

Tel: 887 555 900

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
ul. Frysztacka 44,  43-400 Cieszyn

Tel: 885 882 500


