
V dětských rukách se „kartonový kvádr“ stává kromě hudebního 
nástroje objektem probouzejícím dětskou fantazii a samotným 
předmětem hry. V zápalu zvídavosti tvoří děti z Carton Cajonů 
vlastní tvary, formy, pohádkové postavy či roboty. 
Účastníci pod odborným vedením vytvářejí jednoduché archi-
tektonické modely, které následně „oživují“, aby se mohly stát 
předmětem jejich vlastní hudební zkušenosti. Znenadání se 
ocitají třeba v opeře, kostele či na zámku a stávají se součástí 
velkolepé hudebně-pohybové kompozice.
Zdůrazněním rytmické složky hudby kolektivním bubnováním 
vzbudíte zájem a nadšení dětí pro hudbu, zlepšíte jejich kon-
centraci a společná aktivita přispívá ke vzniku homogenní třídní 
skupiny i pozitivního klimatu třídy. 

STAVÍME HUDEBNÍ MĚSTO V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Tento seminář je vhodný pro: Učitele MŠ; Učitele uměleckých odborných předmětů; ZUŠ; Vychovatele školských 
zařízení; Vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Název akreditace: Mozaika nápadů pro hudebně-pohybovou výchovu v předškolním, základním a volnočasovém 
vzdělávání (č. j. MSMT-27243/2019-1-844, č. vzděl. programu AK-III-03/2019)

Čas a délka konání: 8 vyučovacích hodin (9.00 – 10.30 / 11.00-12.30 / 13.30 – 15.00 / 15.30-17.00)

Cena semináře je 3.890 Kč. Cena zahrnuje jeden velký Carton Cajon v hodnotě 1.490 Kč. 

Okruhy semináře: 
   – Využití cajonu v hudebně-pohybové výchově v předškolním vzdělávání i jeho propojení s vokálními,  
      instrumentálními a pohybovými činnostmi.
   – Metody aktivního poslechu hudby v předškolním vzdělávání.
   – Techniky improvizace a kreativního projevu v předškolním vzdělávání.

BRNO – 20. 3. | PRAHA – 21. 3. | 9:00 – 17:00 h

Naučíme Vás, jak zapojit cajon do předškolního vzdělávání. Propojením různých druhů aktivit se budeme pomyslně 
přenášet na odlišná místa a cajony budeme transformovat do úžasných architektonických objektů. 
Seminář je akreditovaný u MŠMT a lze jej hradit ze Šablon.

Na seminář se lze přihlásit přes stránky www.cartoncajon.cz v sekci semináře.
Kontakt: seminare@tamburina.cz, +420 603 245 069

Lektoři:
Eva Jamníková – Pedagožka Hudební školy 
Friedrichshain-Kreuzberg v Berlíně, studentka 
magisterského oboru Elementární hudební 
pedagogiky na Univerzitě umění v tamtéž, 
absolventka postgraduálního studia v oboru 
hry na housle a diplomového studia oborů 
hry na housle, orchestrální hra.

Jitka Kopřivová – vyučující hudební výchovy 
a zpěvu na Gymnáziu Adalberta Stiftera v 
Linci, lektora České Orffovy společnosti s me-
zinárodní zkušeností, absolventka PedF UK, 
Orffova institutu a Univerzity Mozarteum.


