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Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych
Wokalnych dla dzieci i młodzieży
Wokalno - muzycznych dla Seniorów (udział w koncertach
Tanecznych (folklor polski, tańce polskie narodowe folklor europejski, step
irlandzki, taniec nowoczesny ,rosyjski, charakterystyczny hiszpański, grecki ,tańce i
programy tematyczne dostosowane do imprez - dla wszystkich grup wiekowych
dziecięcych i młodzieżowych)
Ruchowych z elementami tańca - dla dorosłych - Panie (w formie aerobiku)
Umuzykalniających - keyboard,duety(mini zespoły)
,,Nasze kolędowanie" - Koncert - prezentacja kolęd i pastorałek Zespołu Muzycznowokalnego Seniorów -w Straszynie.
Spotkanie z rodzicami - plany koncertowe Zespołu, warsztaty, sprawy bieżące.
Koncert kolęd i pastorałek- Kościół św. Jacka w Straszynie (2x)
Koncert kolęd i pastorałek uczestników zajęć umuzykalniających dla rodziców,
rodzin i gości.
Spotkania i próby z kapelą ludową - warsztaty indywidualne i zespołowe instrumentalne z kapelmistrzem (konsultowanie aranżacji)
Próby generalne przed kolejnymi koncertami
Wspólne spotkania - choreograf, wokaliści, instrumentaliści, akompaniator
Konstruowanie programu artystycznego na nowy sezon artystyczny i
przygotowania do XX Lecia Zespołu.
Przygotowania organizacyjne i merytoryczno-artystyczne do prowadzenia
warsztatów otwartych dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, promocja
Spotkanie merytoryczne z kadrą Zespołu, ustalanie planów i repertuaru
koncertowego
Próby robocze i generalne z kapelą indywidualne, w grupach instrumentalnych i z
całym Zespołem

•

Przygotowania wokalno-instrumentalne i stworzenie ruchu scenicznego do
wybranych kolęd i pastorałek.

•

Przygotowania do prowadzenia warsztatów otwartych w czasie ferii zimowych dla
dzieci i młodzieży.
Realizacja warsztatów w dniach 20 do 24 stycznia 2020r.
Utworzenie pracowni artystycznych ...
Pracownia instrumentów klawiszowych

•
•
•

;

•

Pracownia akordeonów

•

Pracownia muzyczno wokalna ... Muzyka jest wszędzie Muzyka opowiada i naśladuje

•

Sala taneczna ..• tańce regionalne, narodowe, folklor europejski i taniec
nowoczesny.

Zakończenie warsztatów - Koncert dla Rodziców, Rodzin i Przyjaciół

•

Prezentacje poszczególnych pracowni i zajęć tanecznych - prezentacja umiejętności
zdobytych podczas warsztatów otwartych w formie koncertu dla rodziców, rodzin i
przyjaciół-

koncert otwarty.

LUTY

•

Prowadzenie zajęć stałych realizowanych przez ZPiT „Jagódki" - j.w.

•

Zebranie z Rodzicami-plany Zespołu - wyjazdy na warsztaty i letnie zgrupowanie
taneczno-wokalno-instrumentalne

połączone

z koncertami •

•

Prace organizacyjne do realizacji warsztatów wiosennych i letnich Zespołu

•

Nabór do Zespołu - przesłuchania i sprawdzian umiejętności ruchowych , słuchu i
poczucia rytmu.

•

Spotkania z pracownikami - konstruowanie muzyczno-wokalno-choreograficzne
nowego repertuaru artystycznego.

•

Próby generalne przed koncertami

•

Kapela - spotkania i aranżacje do nowego repertuaru.

•

Spotkanie z pracownikami - z kadrą Zespołu

•

Próby generalne przed koncertem

•

Koncert w Hotelu Novotelu w

Gdańsku

z okazji 25 lecia Stowarzyszenia Dzieci

chorych na fenyloketonurie
związku

z obchodami 20 lecia

Zespołu

•

Spotkania organizacyjne w

•

Rada programowa

•

Spotkania merytoryczne z kadrą ... konstruowanie programu artystycznego na
koncert jubileuszowy

•

Omawianie elementów dekoracji, kostiumów i koniecznych rekwizytów etc.,
warunków technicznych

•

Prace organizacyjne, przygotowawcze do przeprowadzenia warsztatów
artystycznych w

•

Rybackich

Spotkanie wstępne w Chacie Pod Sokołem ... organizacja sali i omówienie
szczegółów

•

Kątach

z właścicielami chaty.

Zebranie organizacyjne z Rodzicami

MARZEC
•

Prowadzenie zajęć stałych realizowanych przez ZPiT „Jagódki" j.w.

•

Zebranie Rodziców - omówienie planów koncertowych i warsztatów wyjazdowych.

•

Organizacja warsztatów artystycznych dla ZPiT ,,Jagódki"w Kątach Rybackich prace przygotowawcze organizacyjne i artystyczne.

•

Organizacja wiosennych warsztatów artystycznych dla Seniorów ZPiT Jagódki

•

Spotkania z pracownikami - budowanie kolejnych programów artystycznych na
kolejne koncerty i XX lecie Zespołu.

•

Próby generalne

•

Spotkania warsztatowe kapeli z kapelmistrzem -

ćwiczenia, wdrażanie

nowych

aranżacji

kwiecień,

•

konstruowanie repertuaru koncertowego na

maj, czerwiec i lipiec

•

Organizacja zgrupowania letniego -

•

Przygotowania i organizacja warsztatów dla Seniorów, w celu

ćwiczeń

i realizacji

nowego programu na kolejne koncerty.
•

Zaplanowanie kostiumów koncertowych

•

Stworzenie rysunku - zarysu koncertu tanecznego, wokalnego i instrumentalnego
Zajęcia

do 14 03, z powodu Pandemii

Zajęcia bezpośrednie

szkoły

i instytucje kultury zostały zamknięte.

zawieszono, wszystkie imprezy masowe odwołano.

KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC

W

związku

z pandemią korona wirusa ,

Zespół prowadził zajęcia

zdalne

instruktażowe

zgodnie z plenami pracy instruktora wokalnego, choreografów i akompaniatorów na
dostępnych

komunikatorach.

Przygotowanie ćwiczeń i prezentacji

instruktażowej

suity kaszubskiej,

tańców

narodowych

i europejskich ... pokazy choreografów z tłumaczeniem •
Repertuar wokalny ... przygotowanie i filmowe prezentacje instruktora ... małe teledyski z
włączeniem

koncertowych

wspomnień

i prób roboczych

Koncerty solowe akordeonistów dedykowane Zespołowi Rodzicom i
odwiedzającej

nasze komunikatory

publiczności

Nagrywanie przez akordeonistów muzyki i przesyłanie po ustalonej interpretacji do
choreografów i wokalistki w celu prowadzenia
Ustalanie interpretacji poprzez

komunikację

zajęć

do oryginalnej muzyki

mailowa i telefoniczną oraz wideokonferencje

Stworzenie rysunków choreograficznych i wielu nowych

aranżacji

wokalnych i

instrumentalnych
Przegląd

historii Zespołu ... zdjęcia i filmy od 2000r. oraz stopniowa prezentacja na stronie

internetowej i FB
Praca zdalna prowadzona

była

pod

kątem przygotowań Zespołu

do obchodów Jubileuszu i

Koncertu Jubileuszowego z okazji 20 lecia istnienia Jagódek
Utrzymywany był kontakt z uczestnikami Zespołu i Ich Rodzicami.

Zajęcia odbywają się

w siedzibie ZS w Straszynie,

Zespół

nasz jest jedynym Zespołem Wielopokoleniowym w Polsce, liczy ok 114 osób w tym

dzieci,

młodzież,

osoby

dorosłe

i Seniorów.

Przekrój wiekowy aktualnie w Zespole ... od 4 ± lat.
Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański Jagódki z dumą prezentuje i promuje Gminę

Pruszcz Gdański podczas wszystkich wydarzeń kulturalnych.

Podsumowanie Działań Zespołu w I Półroczu roku 2020r.

zajęcia

•

Codzienne

•

Koncerty - 5

•

Warsztaty otwarte - 1

•

Praca zdalna instruktażowa

Lipiec.
Wakacje letnie.
W związku z wprowadzonymi obostrzeniami związanymi z Pandemią COVID 19,
zajęcia merytoryczne ZPiT Jagódki zostały odwołane.
Brak możliwości zorganizowania zaplanowanego Zgrupowania Artystycznego
dla Zespołu i kadry połączonego z koncertami letnimi.
Sierpień

W ramach zaplanowanych warsztatów letnich corocznych sierpniowych od dnia
17 08 2020r. Zespół rozpoczął prowadzenie zajęć tanecznych, wokalnych i
instrumentalnych ,kapeli za pomocą dostępnych komunikatorów,
instruktażowo zdalnie zgodnie z planami pracy i ich prezentacje wirtualną
przygotowywaną przez instruktorów, choreografów i muzyków kapeli, przy
współpracy z akompaniatorami Zespołu.
Konsultacje kadry merytorycznej na temat bieżącego i przyszłego programu
artystycznego, biorąc również pod uwagę Jubileusz XX lecia Zespołu.
Realizacja zajęć z nowego planu do narodowego tańca hiszpańskiego Bolero w
połączeniu z klasyczną muzyką Maurycego Ravela ...Jubileuszowa
niespodzianka.
Realizacja filmów z elementami techniki i choreografii Bolera
Konsultacje i wybór przyśpiewek do tańców ludowych ... kaszubski, góralski,
polka rzeszowska ...tradycje narodowe.
Wybór piosenek, materiałów, opracowanie, aranżacja ... Schowaj mnie, Na
Nowej Górze, Lipka, Wiązanka afrykańska, Hallelujah. Aranżacje i zapisy nutowe
utworów instrumentalnych ... Chattanoga Choo Choo
Konferencje online z członkami kapeli i akompaniatorami w sprawach
repertuaru, prób, aranżacji, realizacji nagrań.
Akompaniament u choreografów ... próby robocze i nagrania do poszczególnych
układów tanecznych.
Próby w Muzykonie w reżimie sanitarnym ... zgrywanie poszczególnych głosów,
Ćwiczenie improwizacji
Realizacja prototypu nagrania utworu.
Vianne Sets Up, Dwa Serduszka
Wrzesień

W SP w Straszynie, która jest siedzibą Zespołu ze względów
bezpieczeństwa,przeciw rozszerzaniu się zakażeń COVID 19, po powrocie
uczniów do szkół, odwołane zostały wszystkie zajęcia dodatkowe i wynajmy .

W związku z tym Zespół rozpoczął pracę instruktażowo zdalną na dostępnych
komunikatorach po uprzednich próbach roboczych, przygotowanych w domach
oraz próbach kapeli i dzieci przygotowujących koncert z okazji mszy św
Dożynkowej ... w Pracowni Artystycznej Muzycznej Muzykon, w pełnym reżimie
sanitarnym i w dozwolonych grupach.
Realizacja tańca Bolero do muzyki M.Ravela i opracowanych przez kapelę
tańców hiszpańskich ... plastyka ruchów i ekspresja wykonania.
Stałe konsultacje merytoryczne, wykonawcze i interpretacyjne kadry
artystycznej.
Połączenie Bolera z elementami tańca współczesnego ... Bolero w trzech
odsłonach ... klasyka, współczesność i folklor narodowy.
Przygotowania i realizacja filmów.
Wybór piosenek, materiałów, opracowanie, aranżacje Gdy budzi się wiatr
Przygotowanie materiałów instruktażowych do zajęć wokalnych
Nagrywanie podkładu do instruktażu, nagrywanie głosu zapisywanie tekstowe i
nagrywanie. Zamieszczanie wszelkich ogłoszeń i informacji na stronie i portalu
społecznościowym. Nagrywanie akompaniamentów do piosenek w celu
samodzielnego śpiewania przez dzieci. Umieszczanie realizowanych zadań na
portalu społecznościowym.
Przygotowania do prób na żywo, wybór piosenek, zmiany piosenek.
Próby na żywo w reżimie sanitarnym ... wokalne i instrumentalne z
akompaniamentem kapeli...Pracownia Artystyczna Muzykon, robocze i
generalne , przygotowujące
do koncertu 27 września, który odbył się na mszy św z okazji Gminnych
Dożynek w kościele Św Jacka w Straszynie.
Nowe aranżacje utworów instrumentalnych solowych i zespołowych do
kolejnych prezentacji .
Nagrywanie utworów muzycznych na akordeonach we własnym zakresie w
domu na potrzeby Zespołu ... Charleston Besame muchio Dwa Serduszka i inne.
Próby i nagrania wraz realizacją na portalu społecznościowym z choreografami
w ramach zajęć tanecznych
Aranżacja instrumentalna Flick Flak do prezentacji.
Przygotowania i realizacja koncertów solowych akordeonowych i kapeli.
Październik

W

związku

z nowymi

rozporządzeniami

ZPiT dnia 06 pażdziernika

został

OTWARTY.
Rozpoczęliśmy zajęcia

na żywo w naszej siedzibie , SP w Straszynie.
Wróciły wg naszego planu i podziału grupowego:

...zajęcia taneczne z akompaniatorami i choreografami
,,,zajęcia wokalne wspólnie z tańcem
,,,zajęcia ruchowo taneczne dla dorosłych
,,,zajęcia umuzykalniające

Wszystkie wymienione zajęcia prowadzone wg rozporządzeń związanych z
Pandemią COVID 19, w pełnym odpowiedzialnym reżimie
sanitarnym •. Dezynfekcja, Dystans, Maseczki ...wg wytycznych.
Wietrzenie i dezynfekcja pomieszczeń
Układanie

programu artystycznego ... korekty, wygładzania szczegółów, na
okoliczność przyszłych koncertów i Jubileuszu.
Przygotowywanie układów choreograficznych i ćwiczeń rozkładowych,
indywidualnych, grupowych i całościowych.
Doskonalenie ... Suita Kaszubska, Krakowiak, Oberek, Kujawiak, Flamenco,
analiza Bolero do muzyki M.Ravela ... do realizacji spektaklu muzyczno
tanecznego z okazji Jubileuszu Zespołu.
Prowadzenie ćwiczeń klasycznych, rozciągających, sprawnościowych,
rytmicznych
Powtórki programu realizowanego w poprzednich miesiącach
Spotkania z kadrą z zachowaniem reżimu sanitarnego
Spotkania z rodzicami z zachowaniem reżimu sanitarnego tylko poza
budynkiem na powietrzu.
Odbiór i sprawdzenie kostiumów po koncercie wrześniowym.
Reperacja strojów, obczyszczanie ręczne strojów, wietrzenie garderoby.
Konsultacje w sprawie kostiumów do Bolera.
Prowadzenie zajęć umuzykalniających 1 na ! ... uczestnik, instruktor w
pomieszczeniach Zespołu, w pełnym reżimie sanitarnym.

Ze względu na rozwijającą się Pandemię Koronawirusa i wydanie nowych
obostrzeń i restrykcji dotyczących m.in. Instytucji Kultury ZPiT Jagódki z
dniem 26 października 2020r. zawiesza do odwołania działalność wszystkich
zajęć artystycznych grupowych ... taneczno wokalnych, ruchowo tanecznych
dla dorosłych.
Pozostawiamy tylko na żywo zajęcia umuzykalniające 1 uczestnik, 1
instruktor w pomieszczeniach Zespołu z zachowaniem pełnego reżimu
sanitarnego.

Listopad
Z dniem 06 listopada rozpoczynamy kontynuację zajęć instruktażowo
zdalnych, online.
Przygotowanie przyśpiewek nowosądeckich plus Hajduk
Stałe konsultacje merytoryczne, artystyczne kadry artystycznej Zespołu poprzez
komunikatory portali społecznościowych, smsy, e maile i rozmowy
telefoniczne. Do przygotowania programu, repertuaru i prezentacji na fb
naszego Zespołu i stronie.
Realizacja filmów instruktażowych z pokazu lekcji techniki tańca ludowego i
charakterystycznego ... polskie tańce regionalne, ludowe, charakterystyczne.
Realizacja filmów z elementami tańca hiszpańskiego narodowego i Bolero.
Nowe elementy tańca współczesnego do połączenia z tańcem Bolero
Rysunki choreograficzne.
Przygotowanie muzyczne po konsultacji z muzykami i akompaniatorami
Zespołu do Suity Nowosądeckiej.
Nagrywania i wybory najlepszej wersji filmowej. Obrabiania, wycinki, korekty
materiałów do prezentacji.
Realizacja filmu instruktażowego dotyczącego tańców ludowych i technik
tanecznych przy akompaniamencie akordeonisty akompaniatora oraz technik
tanecznych do układu choreograficznego tańca Bolero i technik innych tańców
narodowych hiszpańskich.
Konsultacje artystyczne z kadra Zespołu dot zajęć wokalnych i realizacji
programu artystycznego z kapelmistrzem Zespołu.
Wybór piosenek, aranżacje, opracowania ... Niepodległa , Niepokorna ... do
prezentacji na portalu społecznościoeym z okazji Święta Niepodległości.
Zamieszczanie informacji na portalu społecznościowym w celu realizacji
programu.
Realizacja i prezentacja Przybyli ułani pod okienko.
Nagrywanie głosu i podkładu muzycznego do instruktażu
Codzienne obrabianie zdjęć, pisanie tekstów i zamieszczanie realizowanych
zadań całej kadry artystycznej Zespołu na portalu społecznościowym.
Wybór, materiały, opracowanie, aranżacja i prezentacja .. .Jesień tu przyszła z
wiatrem.
Hosadyna ... aranżacja, instruktaż, prezentacja filmowa.
Nagrania i prezentacje filmowe akordeonowe ... patriotyczne, dziecięce oraz
filmowe w ramach koncertu solowego ...film
Nagranie solowe akordeonowe i realizacja filmowa ... piosenki wojskowe w
ramach koncertu solowego z okazji Święta Niepodległości.

Praca kapeli ... próby w grupie 5 osób w ścisłym reżimie sanitarnym w pracowni
artystycznej Muzykon ... praca nad zaaranżowanymi utworami de Abreu ...Tico,
tico i Pasodoble
Praca nad aranżacją Suity Nowosądeckiej
Przygotowanie nagrań audio, video wszystkich utworów i ich prezentacja na
portalu społecznościowym Zespołu.
Praca nad materiałem muzycznym , ... z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia
Praca indywidualna nad utworem skrzypcowym Kanarek ... partia solowa
popisowa .. .>O< lecie Zespołu ... koncert.
Zajęcia umuzykalniające ... przejście

z zajęć na żywo jeden na jeden ...zgodnie z
rozporządzeniem ... na zajęcia online na dostępnych
komunikatorach ... programach do prowadzenia zajęć online.
Przygotowanie repertuaru kolęd w ramach nauki gry na pianinie, ćwiczenia
indywidualne, przygotowujące uczestników zajęć do Świątecznych koncertów
rodzinnych, domowych.

Grudzień
Stałe

konsultacje artystyczne, merytoryczne z Kadrą Zespołu.
Przygotowanie i realizacja, prezentacja filmów pokazowych, instruktażowych
dla uczestników Zespołu.
Tańce ludowe polskie, suity, tańce narodowe hiszpańskie, Bolero Flamenco
Realizacja filmów ... światła, kadrowanie, wybór najlepszej wersji i pokaz audio
video na portalu społecznościowym dla Zespołu.
Grudzień, miesiącem kolęd i muzyki Świątecznej.

Wybór kolęd, materiały, opracowania, aranżacje Wśród nocnej ciszy, Nie miały
Aniołki, Kolęda dla Nieobecnych.Nagranie kolędy ... śpiew razem z
akompaniamentem.
Nagranie akompaniamentów do kolęd w celu samodzielnego śpiewania przez
dzieci ... nagrania indywidualne online ...dzieci plus instruktor plus
akompaniament ... połączenie całości, wyrównywanie muzyczne, rytmiczne i
realizacja filmowa na portal społecznościowy Zespołu i Gminy Pruszcz Gdański.
Nagranie głosowe instruktor... na trzy głosy, Paśli Pasterze Woły i Aniołki.

Zgranie z akompaniamentem kapeli...nagranie online na portal
społecznościowy Zespołu i Gminy Pruszcz Gdański.
Codzienne dogrywanie głosów, obrabianie zdjęć, pisanie tekstów i
zamieszczanie realizowanych zadań przez kadrę artystyczną na portalach
społecznościowych.

Wyszukiwanie pozycji repertuarowych dla kapeli.
Praca nad aranżem i nagranie audio video pastorałek Paśli pasterze woły i
Aniołki. .. kapela
Przygotowanie i wykonanie na filmach kolędy Gdy się Chrystus rodzi i pastorałki
Od serca do ucha.
Praca nad aranżem oraz nagranie audio video utworów Świątecznych Carols of
the bells ... Szczedryk i Santa Claus is coming.
Przygotowanie nagrań audio i video pod kątem oświetlenia, dżwieku, obróbka
nagranych materiałów.
Koordynacja i współpraca z dyrektorem Zespołu.
Organizacja pracy kadry Zespołu
Gromadzenie i konsultowanie wszystkich szczegółowych planów pracy kadry
artystycznej Zespołu, korekty i akceptowanie
Sprawdzanie realizacji
Stały kontakt dyrektora z kadrą artystyczną Zespołu ... choreografami,
instruktorem wokalnym, akompaniatorami , muzykami kapeli, instruktorem
zajęć umuzykalniających.

Rozmowy telefoniczne, mailowe, sms-owe oraz na innych dostępnych
komunikatorach ... uzgodnienia zagadnień merytorycznych i organizacyjnych.
Kontrola prezentacji i zajęć instruktażowych zdalnych
Gromadzenie dokumentacji pracy ... zdjęcia, filmy, facebook Zespołu
Przegląd zdjęć I filmów archiwalnych i nagrań Zespołu od 2000 r ... w związku z
XX leciem Zespołu ... wybór wymienionych materiałów i sukcesywne
prezentowanie na stronie Zespołu z podaniem roku ... zaprezentowanie XX
letniej historii Zespołu
Wykonywanie bieżących prac biurowych, na bieżąco sprawozdania, umowy,
prowadzenie ewidencji czasu pracy, serwisy, przeglądy, wymagania RODO,
kontrola zarządcza , zaopatrzenie (aktualnie tylko niezbędne)i wszelka
niezbędna dokumentacja.
Prowadzenie naboru do Zespołu, dbałość o garderobę, etc, etc.
Komunikacja, kontakt z rodzicami i uczestnikami Zespołu.
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