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Zapraszamy Państwa na warsztaty:  
 

KREDKA, CIAŁO I MUZYKA  
TO MAGICZNY ŚWIAT DLA SMYKA 

- zabawy muzyczne i plastyczne, działania twórcze na wesoło  
dla najmłodszych dzieci w oparciu o arteterapię 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresat: 
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, 
wychowawców świetlic oraz osób pracujących z małymi dziećmi. Kurs w całości praktyczny. 
 
Cel: Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o zabawy muzyczne, tańce integracyjne i ćwiczenia 
muzyczno-ruchowe. Podczas szkolenia zdobędziesz praktyczną wiedzę i pomysły na zabawy 
muzyczno-ruchowe, pracę z ciałem i liczne układy choreograficzne. 
 

Korzyści uczestnika szkolenia:  

 zna metody pracy takie jak muzykoterapia, mandala, praca z ciałem, techniki relaksacyjne, 
techniki uważności, trening autogenny, wizualizacje, działania plastyczne (kolaż, 
stemplowanie, fakturowanie) 

 zna sposoby wykorzystania prostych przedmiotów do działań plastycznych ( rolki, stemple, 
słomki, talerzyki papierowe, płyty CD ) 

 zna sposoby rozwijania zdolności i umiejętności twórczych u dzieci 
 zwiększy akceptację samego siebie i innych 
 zna sposoby na integrację w grupie 
 zna liczne zabawy muzyczne i plastyczne w oparciu o różne metody arteterapii 
 zna ćwiczenia związane z wyrażaniem ekspresji swojego ciała 

 otrzyma skrypt z opisem zabaw muzycznych, plastycznych i twórczych i muzykę  

do zajęć 
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Zakres realizowanych treści:  

  BLOK I -  Wirują rączki, wirują nóżki, a ja się ciągle uśmiecham do wróżki – zabawy muzyczno- 

ruchowe, pląsy muzyczne. 

  BLOK II - Trochę rysunku, trochę malunku – działania plastyczne w oparciu o krótkie wierszyki i 

rymowanki. 

BLOK III - Bałagan jak huragan – praca z portretem muzycznym, podróż w głąb siebie, treningi 

relaksacyjne. 

BLOK IV - Łapki w ciapki – praca twórcza w oparciu o arteterapię. 

BLOK V - Teatr przed zaśnięciem – ciche zabawy z wykorzystaniem pantomimy i dramy. 

Osoba prowadząca warsztaty: Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, muzyki i 

rytmiki. Instruktor metod muzykoterapii i choreoterapii. 

Czas trwania kursu: 10 godz. dydakt.                           

 
Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Grupa ograniczona do max. 14 osób.  
 
 
UWAGA! Zgłoszenia na kurs wraz z potwierdzeniem zapłaty przyjmujemy pod nr 
telefonu: 59 841 38 55 w godz. 8:00 – 16:00  i adresem mailowym:   
odk.atena@poczta.fm  
 
Opłatę za kurs uczestnik zobowiązany jest dokonać na rachunek bankowy Ośrodka  

Nr 50 1020 5558 1111 1203 5350 0064  lub w kasie w Ośrodka. 

 
Opłata nie ulega zwrotowi w przypadku niepodjęcia szkolenia przez Zgłaszającego. 

 

 
Miejsce: Ośrodek Doskonalenia Kadr „Atena” w Słupsku, ul. Filmowa 2   
                lub w każdym miejscu, jeżeli zgłosi się grupa zorganizowana    
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