
Prostor pro rodinu o.s. Vás zve na seminář 

LÉČIVÁ SÍLA ZVUKU A HLASU 

PROŽITKOVĚ RELAXAČNÍ SEMINÁŘ PRO DOSPĚLÉ                                

S TÉMATEM MUZIKOTERAPIE PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU:                               

JAK VYTVÁŘET HUDEBNÍ PROGRAM PRO DĚTI 

 

12.- 13. dubna 2014  

Seminář se koná na adrese: Thákurova 3, Praha 6                                                                                                                                                                                             

Cena semináře je 1800,- Kč 

Zveme Vás na prožitkově relaxační seminář s metodikou hravého muzicírování s dětmi od 

2 let až předškolního věku. Vyzkoušíte si jednoduché aktivity jak rozvíjet u dětí hudební 

vnímání a fantazii, pomocí přírodních hudebních nástrojů. 

Zažijeme společné tvoření hudebních aktivit, které u dětí rozvíjí tvořivost,hudební 

dovednosti a sebevyjadřování. Jak  v dětech rozvíjet pomocí hudebních her komunikační, 

motorické a sociální schopnosti. 

 ZÁROVEŇ NÁS ČEKÁ ZVUKOVÁ RELAXAČNÍ LÁZEŇ V LÉČIVÝCH TÓNECH TERAPEUTICKÝCH 

HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ A SPOLEČNÉ SOUZNĚNÍ V HUDEBNÍCH I POHYBOVÝCH HRÁCH. 

Budeme společně hrát a poslouchat tyto hudební nástroje, australské didgeridoo, tibetské 
mísy, zvonky, salašnickou fujaru, kalimbu, buben djembe, šamanský buben, ústní harfu - 

hudební luk, zvonkohry, dešťovou hůl, happy drum, koncovku a jiné přirozeně laděné 
hudební nástroje. 

Při poslechu a hře na muzikoterapeutické hudební nástroje dochází u člověka k celkovému 
uvolnění a k odeznění psychických a fyzických napětí. Působením zvukových vibrací 

přirozeně laděných hudebních nástrojů dochází k postupné harmonizaci našich 



energetických center a drah, k vylaďování všech tělesných a energetických systémů, k 
posilování imunity a tělesných funkcí, a k pozitivním duševně-duchovním energetickým 

změnám Bytosti člověka na všech energetických úrovních. 
 

Přihlásit se můžete na : info@prostorprorodinu.cz                                                                                 

Vaše místo rezervujeme po uhrazení platby za seminář na účet: 

4001258028/5500. Platbu zašlete do 9.4. 2014 

 

Seminářem, hudebními hrami a intuitivní hudbu na přírodní hudební nástroje , 
podpořenou hlasovými technikami  Vás bude provázet Lucie Čapková 

 
Lucie Čapková - vystudovala muzikoterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci a pracuje 

dlouhodobě jako muzikoterapeutka v kojeneckém ústavu v Olomouci s dětmi ve věku od 1 
roku. Dále pracuje pravidelně v dětském domově  s dětmi předškolního věku i s dětmi se 
speciálními potřebami ve spec. MŠ a ZŠ. Vytváří prožitkové programy pro děti i dospělé s 

hudbou a intuitivním tancem. Dlouhodobě se zabývá energií a rytmem přírody v propojení s 
přirozeným rytmem pohybu a léčivými vibracemi zvuku a hlasu. 

www.cestapropojeni.cz 
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