
Koncerty edukacyjne i animacje
muzyczne dla dzieci.

Naszą kadrę stanowią

doświadczeni muzycy i

animatorki, którzy z

przyjemnością i z

humorem  wprowadzają

dzieci w świat muzyki.

Pakiet

10 koncertów na

cały rok !!!

Oferujemy:

- koncert na każdy miesiąc

- wizytę świętego Mikołaja

- zabawę karnawałową

- koncert piknikowy

575-960-531

papaja.koncerty@gmail.com

facebook.com/papajakids

Nasze piosenki na liście
przebojów 4FUN.TV/kids



Nasza wizyta to spotkanie z muzyką na najwyższym poziomie.
 

Specjalnością Papaja KIDS są ponadczasowe piosenki zespołu Fasolki, Majki
Jeżowskiej, Natalii Kukulskiej czy utwory z filmu Akademia Pana Kleksa, wykonane

 w nowoczesnych aranżacjach.
Papajowy repertuar to także współczesne dziecięce przeboje oraz klasyki muzyki

rozrywkowej zagrane w oryginalny sposób.
 

W trakcie występów dbamy o rozwój językowy dzieci, dlatego nie zapominamy
 o piosenkach w języku angielskim i hiszpańskim.

 
Aspekt edukacyjny koncertów jest dla nas bardzo ważny. Podczas naszych spotkań,

dzieci poznają instrumenty muzyczne oraz nowoczesne metody tworzenia muzyki.
Korzystamy z looper'a oraz efektu wokalowego. Na żywo tworzymy i nagrywamy dźwięki

i głosy.
 Tematyka koncertów jest dostosowana do kalendarza wydarzeń ze świata, tak by

dzieci oprócz wiedzy muzycznej, razem z nami poznawały świat.
 

Aby pobudzić wyobraźnię oraz wyćwiczyć umiejętność zapamiętywania i
skupienia, dzieci odpowiadają na pytania oraz rozwiązują zagadki, do których

odpowiedzi znajdują się w prezentowanych przebojach.
Całość dopełniają oryginalne, ręcznie robione rekwizyty związane z charakterem

wydarzenia.
Na każdy koncert przyjeżdżamy z własnym sprzętem nagłośnieniowym, w którego

skład wchodzą: kolumna, mikser, mikrofony, efekt wokalowy oraz statywy.

O na
s

GRAMY NA: pianino, gitara, ukulele, flet
prosty, flażolet, cajon, kastaniety, okaryna,
boom boom rurki, melodyka, fletnia pana,
djembe, conga, bongosy, guiro, agogo,

janczary, klawesy, rechotka, talerze, marakasy,
dzwonki, gwizdki, kazoo, kij deszczowy



Z okazji Dnia Przedszkolaka zapraszamy na iście

szampańską zabawę w amerykańskim stylu.

Ulubiony bohater przedszkolaków – Zygzak Mc

Queen- będzie przewodnikiem naszej podróży.

Razem z nim przemierzymy najsłynniejszą drogę

świata czyli Route 66 łączącą Chicago z Los
Angeles.

Przemierzając kolejne stany poznamy różnorodną

kulturę amerykańską oraz style muzyczne

wywodzące się z tego kraju. 

Wrzesień
„Muzyczna podróż

Zygzakiem przez Amerykę”
Koncert z okazji 

Dnia Przedszkolaka

           PIOSENKI1. Droga sześć i sześć ( z bajki „Auta”)

2. Ko ko ko, gdzie są moje dzieci (country)

3. Bohater -Małe TGD (gospel)

4. Sowa ma głoda ( rap)
5. Dziecięcy blues                   Czas trwania: 35 min

               W programie:

 -poznamy najciekawsze miasta     Ameryki
Północnej

-zaśpiewamy piosenki w stylach: rap, gospel,
rock&roll, country, blues.

-sięgniemy historii USA wychodząc od
indiańskiego tipi na współczesnych drapaczach
chmur kończąc

- wspólnie z dziećmi przeniesiemy się na Bronks
i skomponujemy swój własny hip-hopowy bit



 dźwięki A, B, C, D, E

zamienią się w

witaminki o tej samej

nazwie

zdrowa Fa-Sol-La

zabrzmi wesoło z

naszych ust

 w trakcie koncertu

dzieci ułożą melodię,

która powstanie z

poznanych

witaminek

 

W programie:
 

Z okazji światowego dnia owoców i warzyw ,

który obchodzimy 15.10, zapraszamy na

koncert dotyczący zdrowego odżywiania.

W trakcie programu dzieci dowiedzą się jakie

produkty wpływają pozytywnie na ich

zdrowie, a których powinny unikać.

 

Październik
„Owocujące piosenki”

czyli koncert o 

zdrowym odżywianiu

 

Czas trwania: 35 min

 
PIOSENKI

1. Jarzynowa gimnastyka

2. Hymn świeżaków

3. Owocowy karnawał- Majka Jeżowska

4. Frutas y verduras

5. Gra rytmiczna Cho-co-la-te

 



 

W listopadzie jak co roku upamiętnimy bohaterów walczących o

naszą wolność i niepodległość.

Dzieci będą mogły poczuć się jak prawdziwi żołnierze śpiewając

przyśpiewki żołnierskie i pokonując wymagającą trasę na

poligonie muzycznym. Całość oprzemy na najpiękniejszych

polskich piosenkach patriotycznych.

 

„Na muzycznym poligonie”
koncert z okazji Dnia Niepodległości

 

 

W programie:
 

 muzyczny poligon, czyli trasa
z ukrytymi fałszywymi
dźwiękami

 marsz, trucht , bieg- uczymy
się tempa w żołnierskim
żargonie

 flet czy trąbka? Odkrywamy
ulubione instrumenty
wojskowe

 stukot żołnierskich butów
czyli wybijamy rytm oficerski

Listopad

Czas trwania: 35 min

          PIOSENKI
- Nasze polskie ABC- O Barbaro
- Wojenko, wojenko- Przybyli Ułani pod okienko- i inne

 



Tym razem to nie choinka, bałwan czy renifer Rudolf, ale

gwiazdka poprowadzi nas przez zimowy program.

Gwiazdka jest nieodłącznym elementem świąt.

To ona znajduje się na czubku choinki, to ona prowadziła

pasterzy do Betlejem, to na jej znak siadamy wszyscy do wigilii.

 

 
Gwiazdka poprowadzi nas przez

koncert. Dzieci będą musiały pomóc
gwiazdce błyszczeć pełnią,

odpowiadając poprawnie na pytania
i rozwiązując zagadki muzyczne.

Gwiazdka zaświeci tylko wtedy, gdy
zadanie zostanie poprawnie
wykonane. Gwiazdka będzie

błyszczeć przy najpiękniejszych
kolędach i piosenkach zimowych,

które wspólnie zaśpiewamy.
 

Grudzień
„Pierwsza gwiazdka i
prezentów garstka”

 

Czas trwania: 35 min

       PIOSENKI
- Tup tup tup po śniegu
- I'm a little star
- Hejże ino dyna dyna
- Kolędnicy wędrownicy
- Rocking around the
christmas tree



8.01 na całym świecie obchodzony jest dzień Elvisa Presley'a.

To właśnie król muzyki rock & roll stał się naszą inspiracją do

stworzenia najbardziej tanecznego koncertu w całym roku.

W trakcie trwającego karnawału przybliżymy maluchom postać

tego charyzmatycznego wokalisty, jak również muzyki, którą

wykonywał.

Ponieważ Elvis to Ameryka, a Ameryka to język angielski, w

związku z tym śpiewać będziemy po angielsku, a nasze

muzyczne zagadki przybliżą dzieciom ten język.

 W programie:
 

- śpiewamy w języku angielskim
- poznajemy historię króla rock and roll'a
- tańczymy jak Elvis
- rozwiązujemy zagadki muzyczne, ucząc
się przy tym języka angielskiego

„Sing and dance like
Elvis Presley”

koncert z elementami języka

angielskiego

 

Styczeń

Czas trwania: 35 min

       PIOSENKI

- Blue suede shoes

- Walking in the jungle

- Don;t worry , be happy

- Sweet beats

- The Goldfish (Let's Go Swimming)

i



 

W czasie koncertu zakręcimy naszą
pizzą, a dzieci będą mogły wybrać swój

ulubiony kawałek z najdalszych
zakątków świata.

Wybrany kawałek pizzy wskaże nam styl
muzyczny w jakim zagramy.

Każdy kawałek doprawimy sosem
ostrym lub łagodnym- co zmieni

charakter naszych utworów ;)
 

Pizza Hawajska- zawędrujemy na Hawaje, gdzie zagramy
tamtejszą słoneczną muzykę na charakterystycznym dla tego
regionu instrumencie, czyli na ukulele

Pizza Americana- na nowojorskim Bronksie z kawałkiem
americany zarapujemy jak prawdziwi hip-hopowcy

Pizza Parmeńska- przeniesiemy się do Parmy ojczyzny
parmezanu i zajadając ten smaczny ser zagramy taneczne italo-
disco.

Pizza Meksykańska- przywitamy na scenie orkiestrę mariachi,
którzy przeniosą nas w świat muzyki latynoamerykańskiej

Farmerska- kawałek pizzy farmerskiej zjemy na farmie
zaprzyjaźnionego kowboja, słuchając przy tym kowbojskiego
country.

„Pizza z najlepszymi kawałkami
muzycznymi”

czyli muzyczna podróż przez świat z okazji dnia pizzy

 

Luty

Czas trwania: 35 min

         PIOSENKI

- Levantado los manos

- Kowboj Buster

- Na wyspach Bergamutach

- Śnieżny rap

i inne



Podczas koncertu przelecimy przez cały układ

słoneczny, by poznać wszystkie planety, a na

niektórych nawet się zatrzymamy.

Postaramy się zbliżyć do słońca i zbadać dlaczego

jest takie gorące.

Postawimy również swoją stopę na księżycu i

dowiemy się jak to jest, gdy nie działa na nas

przyciąganie ziemskie. Na zakończenie

zatańczymy nasz kosmiczny taniec na drodze

mlecznej.

 

W programie:
- zatrzymamy się na księżycu, gdzie poznamy „moon
walk”
- przystaniemy na marsie, gdzie być może spotkamy
tajemnicze ufoludki
- stworzymy własną aleję gwiazd
- przy pomocy wokalizera dzieci będą mogły mówić
głosem obcych przybyszów z dalekich planet

Marzec

Czas trwania: 35 min

„Sięgnijmy gwiazd”
kosmiczny koncert z okazji dnia

astronomii

 

            PIOSENKI

- Księżyc raz odwiedził staw 

- Taniec siedmiokroczek

- W układzie słonecznym

- Zielone ufoludki

i inne



 

5.04 obchodzimy dzień grzeczności za

kierownicą, a to świetny moment by

pokazać dzieciom jak bezpiecznie

zachowywać się na drodze oraz co zrobić

by inni szanowali nas na jezdni.

W rytmie znanych piosenek nauczymy się

podstawowych zasad ruchu drogowego

oraz cech dobrego kierowcy.

W trakcie trwania koncertu, dzieci będą

musiały zwracać uwagę na włączające się

kontrolki naszego papajowego pojazdu i

szybko na nie reagować, tak byśmy

bezpiecznie dojechali do końca

programu:)

 

 

„Wrzuć na luz”
czyli koncert o bezpieczeństwie i

zasadach ruchu drogowego

 

Kwiecień  

„Wrzuć na luz”

 
W programie

-poznamy znaki drogowe

-nauczymy się czym są
kontrolki w pojeździe

-będziemy kierować 
ruchem drogowym

-zagramy w korku na
klaksonie i gwizdku
policjanta

-muzyczną całość dopełni
basowy ryk silnika

Czas trwania: 35 min

         PIOSENKI

-Wheels on the bus

-Jedziemy autostopem

-Przepisowy ruch drogowy

-Piosenka o światłach drogowych

i inne  



Muzyczne safari
koncert z okazji dnia Afryki

 

 W związku z dniem Afryki, który

obchodzimy 25.05, zapraszamy na

niezwykle taneczny, okraszony

tajemniczymi dźwiękami koncert.

Muzyczne safari to spotkanie z afrykańskimi

rytmami, tańcem, instrumentami, jak

również ciekawostkami prosto z czarnego

lądu.

 

Piosenki:
 Daleko w Afryce- zabawa
rytmiczna

 Wyginam śmiało ciało-
piosenka z bajki Madagaskar

 Waka Waka (Shakira)-
afrykański taniec

 Egipski taniec brzucha przy
dźwiękach okaryny
i inne

Maj

Czas trwania: 35 min

Nasz program

pokaże dzieciom

Afrykę tradycyjną,

jak również

współczesną , a

wszystko podamy

jak zwykle z dużą

dawką humoru.
 



W programie:
Debiuty- wcielimy się w rolę
początkujących wokalistów i
powalczymy o statuetkę
„Karolinki”

Premiery- wspólnie z dziećmi
wymyślimy naszą premierową,
nigdy nie wykonywaną piosenkę

Benefis- uczcimy dorobek
artystyczny jednego z
wykonawców piosenki dziecięcej

Kabareton- dowiemy się czym
jest piosenka kabaretowa

Czerwiec
„Od przedszkola do Opola”
festiwal piosenki przedszkolnej

Czas trwania: 35 min

Koncert w którym przedszkolaki poznają Krajowy Festiwal

Piosenki Polskiej w Opolu.

Co roku przyjeżdżają do Opola największe gwiazdy polskiej

piosenki oraz debiutanci, którzy rywalizują o opolskie

statuetki.

W trakcie naszego czerwcowego koncertu pokażemy

dzieciom jak przebiega program festiwalu muzycznego

oraz czego nie powinno na nim zabraknąć. Dzieci będą

mogły poczuć się jak prawdziwe gwiazdy występując

razem z nami na scenie, rywalizując o nagrodę imienia

Anny Jantar, czy też wcielając się w postać bohatera

benefisu.

 

             PIOSENKI

- Od przedszkola do opola (czołówka programu)

- Puszek Okruszek ( Natalia Kukulska)

- Góry do góry ( Małe TGD)

- A ja wolę moją mamę ( Majka Jeżowska)

i inne  



Wizyta 
Świętego Mikołaja

                       PIOSENKI - TUP, TUP, TUP PO ŚNIEGU
- I 'M A LITTLE STAR- KOLĘDNICY, WĘDROWNICY

Czas trwania:
koncert 20 min plus czas
rozdawania prezentów

 
Gwiazdka poprowadzi nas przez koncert. Dzieci będą

musiały pomóc gwiazdce błyszczeć pełnią, odpowiadając
poprawnie na pytania i rozwiązując zagadki muzyczne.
Gwiazdka zaświeci tylko wtedy, gdy zadanie zostanie

poprawnie wykonane.
 

 
W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja

mile spędzimy czas śpiewając
zimowe piosenki, oczywiście przy
blasku pierwszej gwiazdki. Tym

razem gwiazdka, rozbawi, zaciekawi i
rozśmieszy i przygotuje dzieci do

spotkania z najważniejszym gościem
tego dnia. 

 
 
 
 



W programie:
 -otwarcie balu karnawałowego
oraz wręczenie Pani Dyrektor

klucza do sali balowej
 -wspólne tańce i zabawy ruchowe 

- wspólne śpiewanie
 - podróż pociągiem przez Europę
 - wybór króla i królowej balu oraz

koronacja zwycięskiej pary
 

Zabawę karnawałową poprowadzi wokalistka z
pianistą, którzy "na żywo" wykonywać będą

utwory, przy których każda stopa poderwie się do
tańca.

Zabawa karnawałowa z
muzyką "na żywo"

Czas trwania: 45 min

wokalny tańca brzucha konkurs rock androll'a



Koncert piknikowy to uczta dla ucha,
zarówno dla dzieci jak i ich rodziców. 

 
Piknik rodzinny to wspólne święto wielu
pokoleń. My sprawimy ,że każde z nich

poderwie się do tańca, a nawet zaśpiewa
ze sceny, do mikrofonu, swój ulubiony

przebój.

 
Konkursy:

 -wokalny dla rodzin 
-konkurs tańca brzucha 
-konkurs rock and roll'a 

 Zwycięskie rodziny wybierzemy za

pomocą klaskomierza znanego z

programu telewizyjnego „Od
przedszkola do Opola”

Koncert piknikowy z muzyką
"na żywo"

 
W programie: 

 
- wspólne tańce i zabawy
ruchowe 
- rodzinne śpiewanie 
- podróż pociągiem przez USA 
- rodzinne wykonanie
teledysku do piosenki
blues'owej 

Czas trwania: 45 minut 


