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Miłosz Konarski 
Muzyk,  producent  filmowy,  wieloletni  nauczyciel  rytmiki  w 
przedszko lach  i  ż łobkach ,  a  od  2017  roku  s ta ły 
współpracownik wydawnictwa Bliżej Przedszkola. W ramach 
współpracy z  tym wydawnictwem skomponował  muzykę  do 
ponad  300  (!)  piosenek  dla  dzieci,  wydanych  na  ponad  15 
płytach. Jest również autorem tekstów piosenek i zabaw dla 
dzieci. Bestselerowa, autorska publikacja „Tuptaj Maluszku” (i 
późniejsze  kontynuacje )  zawiera  autorski  program 
wychowania muzycznego dzieci już od pierwszego roku życia. 
Miłosz  Konarski  udziela  się  również  jako  prelegent  na 
wykładach  czy  konferencjach  dla  nauczycieli  wychowania 
przedszkolnego.  

Konarscy Factory 
To firma założona przez Miłosza Konarskiego, działająca w 3 
sektorach - produkcji muzyki, filmu i edukacji. Skupia wokół 
siebie ludzi, którzy z zaangażowaniem podchodzą do dzielenia 
się swoją pasją z najmłodszymi. 

Kontakt: biuro@konarscyfactory.pl 508-14-16-12

Regularne zajęcia 

W naszej ofercie znajdą państwo 
regularne zajęcia (rytmiczne, 
umuzykalniające) które 
odbywając się co tydzień świetnie 
wpisują się w ofertę edukacyjną 
placówki edukacyjnej……….str. 2  

Warsztaty 

Prowadzimy warsztaty o 
zróżnicowanej tematyce 
(muzyczne, filmowe). Mogą być 
to wydarzenia cykliczne (np. raz 
na miesiąc) lub jednorazowe….
…………………………………str. 3 

Koncerty 

Zespół „Konszabelanci” 
specjalizuje się w prowadzeniu i 
oprawie imprez dla dzieci. 
Występ zespołu to świetny 
pomysł na wszelkiego rodzaju 
uroczystości przedszkolne 
(rozpoczęcia i zakończenia roku, 
dzień dziecka/mamy/taty/rodziny, 
festyny)……………………..…str. 5 

Cennik 
W celu uzyskania cennika, 
zapraszamy do kontaktu…………. 
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Regularne zajęcia  

Regularne, cotygodniowe zajęcia, prowadzone przez młodą i pełną pasji kadrę. 

• Zajęcia umuzykalniające w żłobkach (dla dzieci w wieku 1,5 - 3 lat)

• Zajęcia rytmiczne w przedszkolach (dla dzieci w wieku 3 - 7 lat)

Zajęcia  w  żłobkach  prowadzone  są  według  autorskiej  metodologii  (przedstawionej  w 
publikacji  Miłosza  Konarskiego  „Tuptaj  Maluszku”).  Dzieci  bawią  się  przy  prostych 
piosenkach,  których  tekst  jest  jednocześnie  poleceniem określającym rodzaj  interpretacji 
ruchowej.  W trakcie 30 minutowych zajęć  jest również  przewidziany czas na relaksację  (z 
elementami muzykoterapii) oraz swobodną zabawę przy muzyce.

Zajęcia w przedszkolach mogą przyjąć formę klasycznej rytmiki, opartej na 3 częściowym 
schemacie zajęć (rozgrzewka, nauka - np. piosenki, układu ruchowego, gry na instrumentach - 
oraz zabawy muzyczne), zakładającej uczestnictwo dzieci w 5 formach aktywności muzycznej. 
W trakcie zajęć, rytmik może również (w porozumieniu z nauczycielami) czuwać nad nauką 
piosenek, czy układów, które zostaną wykonane w ramach występów dzieci w przedszkolu. 

Zapraszamy do kontaktu, w celu umówienia się na darmową lekcję pokazową. 

Kontakt: biuro@konarscyfactory.pl 508-14-16-12
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Warsztaty 

Warsztaty  mogą  być  jednorazowe,  lub  cykliczne  (np.  raz  na  miesiąc).  Ich  treść  i  długość 
dostosowana zostanie do wieku dzieci.

• Poznajemy instrumenty
Dzieci odwiedza muzyk wraz ze swoim instrumentem. W ciekawy sposób opowiada o 
jego  historii,  prezentuje  jego  budowę,  technikę  gry,  ciekawostki.  W trakcie 
warsztatów  wykonuje  parę  fragmentów dobrze  znanych  wszystkim melodii,  oraz 
utworów klasycznych. Dzieci mają możliwość zobaczyć z bliska instrument, dotknąć 
go, a nawet na nim zagrać!

Te  warsztaty  mogą  być  tylko  jednorazowym wydarzeniem,  ale  najlepiej  sprawdzają  się  w 
formie cyklu spotkań (np. comiesięcznych), gdzie za każdym razem dzieci mogą poznać inny 
instrument,  dostrzec  różnice  i  podobieństwa.  W ofercie  mamy  szerokie  spektrum 
instrumentów (m.in. skrzypce, wiolonczele, kontrabas, trąbka, puzon, waltornia, flet, klarnet, 
obój, fagot, perkusja, gitara elektryczna, saksofon i wiele innych). Warsztaty mogą przybrać 
rozbudowaną  formę,  zakładającą  odwiedziny  całego  zespołu  instrumentów (np.  Kwartetu 
smyczkowego, dyrygenta, a nawet zespołu rockowego).

• Tuptaj, dzieciaku!
Warsztaty  muzyczno  -  ruchowe,  oparte  o  zabawy  z  autorskich  publikacji  „Tuptaj 
Maluszku” i  „Tuptaj Średniaczku” dla dzieci w wieku 2 -  7 lat.  Dzieci mają  okazję 
nauczyć się prostych piosenek i specjalnych zabaw im towarzyszących, rozwijających 
fizyczny, poznawczy i społeczno - emocjonalny obszar rozwoju.

Z uwagi na różnorodność zabaw, warsztaty te można dostosować do każdej grupy wiekowej, a 
więc  świetnie  sprawdzą  się  zarówno  w  żłobku,  jak  i  wśród  starszaków.  Do  ich 
przeprowadzenia nie jest wymagany żaden specjalistyczny sprzęt - prowadzący przyniesie ze 
sobą wszystko, co potrzebne będzie do poprowadzenia zabaw. Warsztaty można potraktować 
jednorazowo, lub jako cykl paru spotkań.

Kontakt: biuro@konarscyfactory.pl 508-14-16-12
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Pakiet warsztatów „Piosenkowych” 

Każda część  cyklu „Piosenkowego” może być  przeprowadzona niezależnie, jednak najlepiej 
sprawdzą się w formie cyklu trzech spotkań, gdzie każdy następne spotkanie jest kontynuacją 
pracy rozpoczętej na poprzednich warsztatach.

• Piszemy piosenkę!
W trakcie  warsztatów dzieci,  pod  okiem kompozytora  wspólnie  wymyślą  tekst  i 
skomponują melodię do piosenki o dowolnej tematyce. Kompozytor opowie o swojej 
pracy i  zasadach pisania piosenek dla  dzieci.  Zaprezentuje parę  swoich piosenek i 
poprowadzi przy nich zabawy.  

Efektem warsztatów jest  unikatowa piosenka,  stworzona przez dzieci.  Aby jednak w jakiś 
sposób ją utrwalić, proponujemy warsztaty „Nagrywamy piosenkę!” oraz „Robimy teledysk!”

• Nagrywamy piosenkę!
Dzieci będą miały możliwość udziału w nagraniu piosenki. Dowiedzą się o procesie 
nagrywania piosenek i pracy producenta muzycznego. Będą miały możliwość zobaczyć 
w  działaniu  profesjonalny  sprzęt  nagraniowy.  Tak  nagrana  piosenka  może  zostać 
wydana na płycie i być  świetnym prezentem (na przykład z okazji dnia mamy, taty, 
babci, dziadka itd.) 

Jeżeli warsztaty są kontynuacją warsztatów „Piszemy piosenkę!”, dzieci nagrywają piosenkę, 
którą  wcześniej  same  skomponowały.  Jeżeli  warsztaty  „Nagrywamy  piosenkę!”  są 
jednorazowym  wydarzeniem,  dzieci  mogą  nagrać  dowolną  piosenkę,  wybraną  przez 
nauczyciela.

• Robimy teledysk!
W trakcie warsztatów dzieci mają możliwość wspólnie nagrać teledysk do wybranej 
przez  siebie  piosenki.  Odwiedzi  ich  filmowiec  z  kamerą,  opowie  o  swojej  pracy, 
sposobie  przygotowywania  teledysków.  Dzieci  będą  miały  okazję  wystąpić  przed 
kamerą zarówno solo, jak i w grupach.

Jeżeli  warsztaty  są  kontynuacją  warsztatów  „Nagrywamy  piosenkę!”,  dzieci  nagrywają 
piosenkę,  którą  wcześniej  nagrały.  Jeżeli  warsztaty  „Robimy  teledysk!”  są  jednorazowym 
wydarzeniem,  ich  rezultatem będzie  teledysk  w  formie  „playback  show”  (dzieci  udają,  że 
śpiewają piosenkę nagraną przez innego wykonawcę). 

Kontakt: biuro@konarscyfactory.pl 508-14-16-12
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Występ zespołu „Konszabelanci” 

Konszabelanci to zespół  muzyczny, specjalizujący się  w prowadzeniu imprez dla dzieci.  W 
swoich  występach  łączy  profesjonalizm muzyków i  wieloletnie  doświadczenie  w  pracy  z 
dziećmi.

• Dla kogo gramy?
Przy naszej muzyce najlepiej będą bawić się dzieci w wieku 3 - 10 lat. Zespół świetnie 
sprawdzi się  przy organizacji  zabaw w żłobkach i  przedszkolach, oraz szkołach; na 
imprezach  prywatnych  (np.  urodziny  dzieci)  oraz  w  prowadzeniu  festynów 
rodzinnych.

• Jak gramy?
Występy zespołu wykraczają  poza  ramy zwykłego koncertu.  Poza  graniem muzyki 
dziecięcej  w ciekawych aranżacjach,  dzieci  są  animowane w formie tańców, zabaw, 
konkursów. Mają możliwość zobaczyć instrumenty z bliska, a nawet na nich zagrać.

• Co gramy?
• Koncert – impreza w formie koncertu, opartego o różne piosenki w 

ciekawych aranżacjach, połączone z zabawami i animacjami

• Zabawa tematyczna (np. karnawałowa, andrzejkowa) – impreza 
tematyczna nakierowana głównie na tańce i zabawy

• Impreza plenerowa (np. festyn) – kompleksowa obsługa imprez 
plenerowych: konferansjerka, konkursy, zabawy, koncerty, nagłośnienie.

• Uroczystości (np. rozpoczęcie, zakończenie roku) – prowadzenie 
uroczystości o podniosłym charakterze, połączone np. z występami dzieci

• Imprezy prywatne (np. urodziny) – organizacja zabaw, konkursów, tańców 
– a to wszystko do muzyki granej na żywo 

Po  więcej  informacji  zapraszamy  na  stronę  internetową  zespołu.  Szczególnie  polecamy 
zapoznanie się z zakładką „wideo” i zobaczenie zespołu „Konszabelanci” w akcji.

www.konszabelanci.pl

Kontakt: biuro@konarscyfactory.pl 508-14-16-12


