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Do startu , got ow i . . . . s tart ! Kreatywne metody i 
techn ik i pracy z dz iećm i 

w edukac j i wczesnoszko lne j 

Szkolenie skierowane jest dla początkujących nauczycieli  w edukacji  
wczesnoszkolnej ,  którzy szukają atrakcyjnych i  kreatywnych 
sposobów pracy z grupą.  Podczas szkolenia poruszone zostaną dwa 
zagadnienia:  wspieranie ucznia z trudnościami w nauce i  w 
zachowaniu poprzez rozpoznawanie występujących problemów 
(zaburzenia SI,  niewygaszone odruchy, słaby rozwój ręki itp .)  oraz 
budowanie własnego warsztatu z wykorzystaniem niecodziennych 
pomysłów pozwalających na organizację pracy wychowawczej w 
grupie

 czasoumilacze – krótkie zabawy aktywizujące wypełniające „luki” 
podczas lekcj

 cichosza – sekretne sposoby na wyciszenie grup
 w lesie rąk – sposoby na aktywizowanie i  dyscyplinowanie całej  

grupy podczas zaję
 gadżety w edukacji  wczesnoszkolnej ,  czyli  jak uatrakcyjnić zajęci
 trudności z zachowaniem i uczeniem się a wzorce odruchów i 

integracja sensoryczn
 gimnastyka umysłu,  ćwiczenia kinezjologii  edukacyjne
 elementy terapii  ręki




Po szkoleniu uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i  
zaświadczenia uczestnictwa.  Czas trwania szkolenia to 6h zegarowych 
(8h dydaktycznych).




Metoda aktywnego s łuchan ia muzyk i 

wg Bat i i Strauss


Szkolenie skierowane dla wszystkich,  którzy pragną umuzykalniać 
dzieci  z wykorzystaniem wartościowej muzyki klasycznej .  Zabawy są 
proste i  intuicyjne i  pozawalają każdemu na przeprowadzenie ich w 
grupie żłobkowej,  przedszkolnej ,  czy też w domu. Szczegółowa 
tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia

 proste zabawy  muzyczne z wykorzystaniem muzyki klasyczne
 zabawy taneczne w rytm klasyk
 tworzenie orkiestry i  prostych instrumentów muzycznyc
 tworzenie rozwiązań muzyczno-ruchowych z uwzględnieniem 

możliwości i  potrzeb grup
 autorskie zabawy muzyczne z wykorzystaniem muzyki klasycznej




Po szkoleniu uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i  
zaświadczenia uczestnictwa.  Czas trwania szkolenia to 4h zegarowych 
(6h dydaktycznych).




Bajkoterap ia , mag iczna moc 

ba jek i opow iadań


Nocne strachy, trudne emocje,  nowe stresujące wydarzenia,  
pojawienie się rodzeństwa, rozwód rodziców, pobyt w szpitalu to 
tylko kilka problemów, z którymi pozwolą sobie poradzić bajki 
psychoedukacyjne.  Natomiast bajki relaksacyjne pozwolą dziecku się 
wyciszyć i  zrelaksować.  Bajki można pisać zarówno dla 
indywidualnych dzieci  jak i  dla całych grup dziecięcych.  Jeżeli  
pragniesz samodzielnie tworzyć bajki to zapraszamy na szkolenie .  
Szczegółowa tematyka szkolenia  obejmuje następujące zagadnienia

 prezentacja zagadnień teoretycznych – metoda bajkoterapi
 źródła dziecięcych lęków, najczęściej  występujące lęki ,  

patologiczne strategie radzenie sobie z lękami
 rodzaje bajek terapeutycznych (relaksacyjna,  terapeutyczna,  

psychoedukacyjna)
 budowa bajki terapeutycznej
 konstrukcja własnej bajki terapeutycznej
 elementy arteterapii  w bajkoterapii  




Po szkoleniu uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i  
zaświadczenia uczestnictwa.  Czas trwania szkolenia to 4h zegarowe 
(6h dydaktycznych)




Ko l or owe emoc je , arteterap ia w pracy z 
dz iećm i


Praca ze współczesnymi dziećmi jest ogromnym wyzwaniem, ale 
również niezwykłą przygodą, arteterapia jako proces pozwala na 
nawiązanie kontaktu z dzieckiem, odkrywanie jego zasobów, a także 
pozwala na radzenie sobie z lękami.  Szkolenie skierowane jest dla 
nauczycieli ,  rodziców, pedagogów, terapeutów, rodziców, studentów, 
wszystkich,  którzy pragną poszerzyć swój warsztat pracy z dziećmi.  
Szczegółowa tematyka szkolenia obejmuje

 arteterapia,  a zaburzenia sensoryczn
 rysunek terapeutyczny, mandala w edukacj
 terapia ręki poprzez arteterapi
 sztuka współczesna inspiracją do działań arteterapeutycznych z 

dziećmi




Po szkoleniu uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i  
zaświadczenia uczestnictwa.  Czas trwania szkolenia to 8h zegarowych 
(10h dydaktycznych)




Drama i teatr w pracy w pracy 

z dz iećm i w w ieku przedszko ln ym 


i wczesnoszko ln ym


Praca z wykorzystaniem dramy i  teatru to doskonała forma pracy,  
która pozwala dzieciom na rozwiązywanie swoich wewnętrznych 
konfliktów, integrację grupy, naukę i  zabawę. Szkolenie jest 
skierowane do wszystkich osób pracujących z dziećmi,  którzy pragną 
wzbogacić swój warsztat pracy.  Szczegółowa tematyka szkolenia 
obejmuje następujące zagadnienia

 drama i  jej  rodzaje,  techniki – wprowadzenie w tematykę 
szkoleni

 drama edukacyjna,  społeczna – ćwiczenia praktyczn
 maska i  jej  rola w pracy z dziećm
 arteterapia w teatrze,  etiudy teatralne,  alternatywne spojrzenie na 

dziecięce spektakle,  praca z światłem i innymi materiałam
 papierowy teatr Kamishibai




Po szkoleniu uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i  
zaświadczenia uczestnictwa.  Czas trwania szkolenia to 6h zegarowych 
(8h dydaktycznych)




W św iec i e zmys ł ów . Integrac ja sensor yczna ,  
kreatywne wsp ieran ie harmon i j nego  rozwo ju 

dz iecka


Szkolenie to skierowane jest do nauczycieli ,  pedagogów terapeutów, 
opiekunek w żłobku, studentów, rodziców oraz wszystkich osób 
zainteresowanych tematyką integracji  sensorycznej .  Po krótkim 
wprowadzeniu teoretycznym, uczestnicy zapoznają się z kreatywnymi 
metodami wspierania dziecka z zaburzeniami SI,  które można 
wykorzystać w pracy zarówno indywidualnej z dzieckiem, jak i  z całą 
grupą żłobkową, czy też przedszkolną

Szczegółowa tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia

 czym jest integracja sensoryczna i  zaburzenia przetwarzania 
sensoryczneg

 terapia integracji  sensorycznej ,  a ścieżka emocjonalna dzieck
 twórcze zabawy wspierające integrację sensoryczną (zmysł 

wzroku, słuchu, smak, układ przedsionkowy, układ dotykowy i  
czucie głębokie

 arteterapia i  joga śmiechu w terapii  integracji  sensorycznej




Po szkoleniu uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i  
zaświadczenia uczestnictwa.  Czas trwania szkolenia to 6h zegarowych 
(8h dydaktycznych).
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