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Ciekawostka:  To święto ustanowione przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu 

Teatralnego będącego pod auspicjami UNESCO. Obchodzimy je już od 1982 roku. Dzień 

obchodów wybrano na pamiątkę chrztu wielkiego reformatora sztuki tańca, twórcy 

europejskiego teatru baletowego, francuskiego tancerza i choreografa Jeana-Georges'a 

Noverre'a.                                                                                                                                               

TO ŚWIĘTO WSZYSTKICH KOCHAJĄCYCH TANIEC I CZYNNIE I BIERNIE. JEŻELI 

WIĘC UWIELBIASZ RUSZAĆ SIĘ DO MUZYKI, ALBO OGLĄDAĆ JAK ROBIĄ TO 

INNI - TO JEST RÓWNIEŻ TWOJE ŚWIĘTO!!!                                                               

Tradycją Dnia Tańca jest to, że co roku inny artysta związany z tańcem przygotowuje 

specjalne przemówienie adresowane do tych, którzy uprawiają i kochają taniec. 

Muzyka  wzbogaca życie, rozwija wyobraźnię i wrażliwość, pozytywnie wpływa na 

osobowość człowieka, jego nastroje i emocje. Już od najmłodszych lat warto dostarczać jak 

najwięcej bodźców muzycznych, które mają duży wpływ na rozwój wrodzonych zdolności i 

talentów. Muzyka pobudza wszystkie obszary rozwoju, zarówno ten intelektualny, społeczny, 

emocjonalny, motoryczny, jak również językowy, w tym naukę czytania i pisania. Jest ona 

łącznikiem między ciałem a umysłem i pozwala im harmonijnie współpracować. Kontakt  z 

muzyką pozwala rozwijać wrażliwość słuchową, naukę dźwięków i znaczenia słów. 

Dodatkowo muzyce często towarzyszy taniec jak również próba gry na prostych 

instrumentach, co wspiera rozwój motoryki, doskonali koordynację ruchową, poprawia 

koncentrację, a także doskonale wpływa na dobry nastrój ☺ 

Taniec   jest formą spędzania wolnego czasu zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Od lat 

mówi się o cennym wpływie tańca na rozwój. Każdy  posiada naturalną potrzebę zabawy, 

taniec jest właśnie jedną z takich form. Poprzez naukę tańca ruchy są sprężyste, gibkie 

i płynne. Dodatkowo kształtujemy u  poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną, a przede 

wszystkim taniec bardzo oddziałuje na rozwój psychofizyczny, daje szansę na możliwości 

rozwoju osobistego, wzmacnia poczucie własnej wartości i dodaje pewności siebie. Taniec 

wyzwala pozytywne emocje, reguluje napięcia nerwowe. Pełni funkcje relaksacyjne oraz 

uspakajającą, co przy dzisiejszym trybie życia jest bardzo istotne. ☺ 

MIŁEJ ZABAWY ☺ 


