15 MAJA
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RODZIN
ustanowiony w 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ

15 maja 2016 roku - V edycja akcji Dwie Godziny dla Rodziny

„Muzyka to najlepszy język do poruszania serc ludzi na całym świecie” (Jimmy Page)

POROZMAWIAJ W WEEKEND Z RODZINĄ NA TEMAT:
MUZYKA I POKOLENIA
Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania proponuje listę pomysłów i pytań na wspólny rodzinny czas:



















Każdy Członek Rodziny stara się rozwinąć zdanie: „Muzyka jest dla mnie jak…”.
Kiedy najczęściej słuchasz muzyki, a kiedy Twoi bliscy?
Która piosenka to Twój numer 1 ostatniego roku, a która piosenka jest według Ciebie ponadczasowa?
Na jakim koncercie byłaś/byłeś po raz pierwszy? A czy wiesz na jakim byli Twoi rodzice, dziadkowie?
Na jaki koncert zabrałaś/zabrałeś swoje dzieci lub wnuki?
Czy grałaś/grałeś na jakimś instrumencie? Na jakim? Kto w Waszej rodzinie muzykuje?
Jakie były początki tego muzykowania?
Czy i co śpiewacie w samochodzie? Czy macie przebój Waszych podróży?
Czy grałaś/grałeś lub grasz, czy śpiewałaś/śpiewałeś lub śpiewasz w jakimś zespole muzycznym? Jaką ma nazwę?
Opowiedz o tym jaką muzykę graliście/gracie. A może masz jakieś nagrania – posłuchajcie razem.
Twój ulubiony artysta, zespół. A ulubieni artyści Twoich bliskich?
Plakaty jakich wykonawców wisiały w pokoju Twoich rodziców, kiedy byli nastolatkami?
Który z polskich festiwali uważasz na najlepszy? Jakie festiwale pamiętają Twoi rodzice, dziadkowie?
Stwórzcie wspólnie rodzinną listę przebojów. Wybierzcie 20 piosenek, a potem głosujcie przyznając punkty.
Jakiej muzyki słuchasz kiedy jesteś smutna/y?
A jaka muzyka zawsze wprowadza Cię w fantastyczny nastrój?
Przy jakiej piosence Twoi Rodzice zatańczyli pierwszy taniec na swoim ślubie?
Jakiego radia słuchasz najczęściej?
Czy i co śpiewasz pod prysznicem? A Twoi bliscy?
Zorganizujcie sobie domowe karaoke.
Całą Rodziną porównajcie swoje gusta muzyczne. Czy słuchacie takiej samej muzyki?
Czy znacie tych samych wykonawców? Czy znacie nawzajem swój gust muzyczny?

Zainspiruj swoich bliskich!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin Pracownikom i ich Rodzinom życzymy ciepła,
wzajemnej miłości, zrozumienia, tolerancji, radości, wielu miłych wspólnie spędzonych chwil!
W tym roku zachęcamy nie tylko do wspólnych rozmów, wspomnień i aktywnego spędzania
czasu całą rodziną, ale również do WSPÓLNEGO MUZYKOWANIA, słuchania w gronie
rodzinnym ulubionych piosenek, czy układania rodzinnych list przebojów! Nie tylko
przez dwie godziny – CAŁY WEEKEND!
Dział Zasobów Ludzkich
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