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DESCRIPTIF
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รายละเอียด

Le cours de danse robotique enseigne et permet
de comprendre comment déplacer différentes
parties du corps, en imitant correctement le
robot, comme la pratique du fractionnement
des nerfs. Contamination musculaire et parties
rotatives du corps. Robot Dance est une
pratique de compétence et de concentration. Il
contribue également à améliorer la personnalité
de l'apprenant. Dans la classe, des jeux sont
joués pour renforcer le corps et aussi aider à
créer une bonne atmosphère d'apprentissage.
Ceux qui n'ont pas d'expérience en danse
peuvent s'entraîner avec leurs camarades de
classe. Convient aussi bien aux garçons qu'aux
filles.
Les élèves doivent porter des baskets et des
pantalons adaptés à la danse. (Les étudiantes ne
doivent pas porter de jupes). Les élèves doivent
s'habiller convenablement avant le cours.
Ce cours préparera un spectacle pour la Mi-juin.

The Robot Dance course teaches and provides
an understanding of how to move different
parts of the body, mimicking the robot
correctly, such as nerve splitting practice.
Muscle contamination And rotating parts of
the body. Robot Dance is a practice of skill and
concentration. It also helps to improve the
personality of the learner. In the class, games
are played to strengthen the body and also
help to create a good learning atmosphere.
Those who don't have dance background can
practice with their classmates. Suitable for
both men and women
Students must wear sneakers and pants
suitable for dancing. (Female students should
not wear skirts). Students should dress
appropriately before class. This course will
have a show mid-June.
หลักสูตรการเต้น Robot Dance มีการสอนและให้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการขยับส่วนต่างๆของร่างกาย
เลียนแบบหุ่นยนต์อย่างถูกต้อง เช่น การฝึกแยก
ประสาท การคอนโทรนกล้ามเนื้อ และการหมุนส่วน
ต่างๆของร่างกาย การเต้น Robot Dance เป็นการ
ฝึกทักษะและสมาธิที่ดี อีกทั้งยังช่วยปรับบุคลิกภาพ
ของผู้เรียนให้ดีขึ้น ในคลาสจะมีการเล่นเกมส์เพื่อ
เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายและยังช่วย
สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการ
เต้นก็สามารถฝึกไปพร้อมๆกับเพื่อนร่วมคลาสได้
เหมาะสำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิง
นักเรียนต้องสวมรองเท้าผ้าใบและกางเกงที่เหมาะ
สมต่อการเต้น
(นักเรียนหญิงไม่ควรนุ่งชุดกระโปรง)
นักเรียน
ควรแต่งกายให้พร้อมก่อนเข้าเรียน หลักสูตรนี้มี
การแสดงช่วงกลางเดือนมิถุนายน.
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