OFERTA WARSZTATOWA
CENTRUM SZKOLENIOWEGO KLANZA
Zapisy: centrumszkoleniowe@klanza.org.pl
tel.507 798 724 lub 530 782 203
DATA

TYTUŁ
PAŹDZIERNIK

CENA

MIEJSCE

50 zł

Bawialnia
Edukacyjna
KLANZY, ul.
Prusa 2

100 zł

Bawialnia
Edukacyjna
KLANZY, ul.
Prusa 2

70 zł

Bawialnia
Edukacyjna
KLANZY, ul.
Prusa 2

80 zł

Bawialnia
Edukacyjna
KLANZY, ul.
Prusa 2

CYKL: Stare i nowe zabawy KLANZOWE

8.10. (WT)
16.00.-18.30.
3 godz.
dydakt.

ZABAWY Z CHUSTĄ I TUNELEM
W programie: przypomnienie zabaw z chustą i tunelem, które integrują
grupę wyzwalając przy tym pozytywną energię i radość.
Zabawy można wykorzystywać na zabawach i imprezach oraz w trakcie
zajęć. Będą doskonałym wzbogaceniem warsztatu nauczyciela lub
animatora.
Uczestnicy: nauczyciele, studenci, organizatorzy i animatorzy zajęć dla
dzieci.
Trener: Anna Wasilak
KRESKA RYTM I KROPKA DLA DZIECI ZE SZKOŁY, PRZEDSZKOLA
I ŻŁOBKA – jesień

12.10. (SOB)
9.00. – 15.00.
8 godz.
dydakt.

17.10.( CZW)
17.00. -20.00.
4 godz.
dydakt.

W programie: blok działań plastycznych opartych o kreskę, kropkę
i ruch w połączeniu z muzyką na każdą porę roku. Tematyczne obrazy,
małe i duże powierzchnie, barwne i kontrastowe materiały. Blok działań
muzyczno- ruchowych – wykorzystanie muzyki w rytmie dnia, roku itp.,
proste układy taneczne. Dekoracje do szkoły, przedszkola, żłobka
wykonane wspólnie z maluchami. Masażyki pleców. Maluszkowa
gimnastyka buzi i języka – wierszyki z wyrazami dźwiękonaśladowczymi.
Zabawy ruchowe w rytm łatwych wierszyków.
Uczestnicy: nauczyciele żłobków, wychowania przedszkolnego,
edukacji wczesnoszkolnej.
Trener: Elżbieta Furmańska
PEDAGOGIKA CYRKU
W programie: jest przewidziana nauka serii ćwiczeń z użyciem 1 i 2
chusteczek, 1 i 2 piłeczek oraz nauka rozkręcania talerza jako dobre
narzędzie służące wzmocnieniu mięśni nadgarstka. Dodatkowo zostaną
zaprezentowane gry i zabawy z użyciem łatwo dostępnych materiałów
i gadżetów, które uatrakcyjnią zajęcia i tym samym wzbudzą naturalną
motywację do uczestnictwa w proponowanych aktywnościach.
Celem szkolenia jest zaprezentowanie kilkudziesięciu krótkich ćwiczeń
paluszkowych, gier ruchowych i zabaw, które wydłużą czas
koncentracji, wzmocnią motorykę dużą i małą oraz poszerzą pole
widzenia.
Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji
wczesnoszkolnej,
opiekunowie
świetlic,
studenci
kierunków
pedagogicznych.
Prowadząca: Katarzyna Kurowska
POLUBIĆ GRAMATYKĘ - ŁATWE SPOSOBY NA TRUDNE ZAGADNIENIA

19.10 .(SO)
9.00.– 13.00.
5 godz.
dydakt.

W programie: warsztaty poświęcone gramatyce języka polskiego
– obejmujące problematyczne dla uczniów zagadnienia z różnych
działów nauki o języku. Program zawiera prezentację sposobów i metod
wdrażania tych treści, praktyczne wskazówki, ćwiczenia, karty pracy.
Kreatywne podejście do nauki o języku – wykorzystanie piosenek
i rymowanek, kreatywność w zadaniach, lekcja pokazowa.

Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego w klasach IV- VII, studenci
polonistyki.
Prowadząca: Beata Staniuk
WIERSZE I OPOWIADANIA DO KREŚLENIA I SKŁDANIA

26.10. (SO)
9.00. – 19.00.
8 godz.
dydakt.

W
programie:
Warsztaty
prezentują
wybrane
elementy
kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch”
Doroty Dziamskiej i są kontynuacją poprzedniego cyklu pod ty samym
tytułem.
Zajęcia
są
prowadzone
metodami
aktywnymi
z wykorzystaniem ruchu i muzyki w przestrzeni osobistej i generalnej.
W scenariuszu zajęć znajdują się również metody wstępne
i integracyjne, tańce integracyjne, techniki płaskie i przestrzenne
origami oraz zabawy kinezjologiczne i przykłady cykli zajęć
zintegrowanych. Uczestnicy poznają nowe metody i formy pracy
poprzez osobiste doświadczenia pracując indywidualnie, w parach
i grupach.
Uczestnicy: nauczyciele żłobków, wychowania przedszkolnego,
edukacji wczesnoszkolnej.

100 zł

Bawialnia
Edukacyjna
KLANZY, ul.
Prusa 2

Trener: Elżbieta Furmańska
LISTOPAD

KRESKA RYTM I KROPKA DLA DZIECI ZE SZKOŁY, PRZEDSZKOLA
I ŻŁOBKA – zima

9.11. (SO)
9.00. – 15.00.
8 godz.
dydakt.

W programie: blok działań plastycznych opartych o kreskę, kropkę
i ruch w połączeniu z muzyką na każdą porę roku. Tematyczne obrazy,
małe
i duże powierzchnie, barwne i kontrastowe materiały. Blok działań
muzyczno- ruchowych – wykorzystanie muzyki w rytmie dnia, roku itp.,
proste układy taneczne. Dekoracje do szkoły, przedszkola, żłobka
wykonane wspólnie z maluchami. Masażyki pleców. Maluszkowa
gimnastyka buzi i języka – wierszyki z wyrazami dźwiękonaśladowczymi.
Zabawy ruchowe w rytm łatwych wierszyków.
Uczestnicy: nauczyciele
edukacji wczesnoszkolnej.

12.11. (WT)
15.00.- 19.00.
5 godz.
dydakt.

15.11. (PT)
15.00. – 19.00.
5 godz.
dydakt.

żłobków,

wychowania

100 zł

Bawialnia
Edukacyjn
a KLANZY,
ul. Prusa 2

przedszkolnego,

Trener: Elżbieta Furmańska
PODSZEPNIK NA LEKCJE Z POEZJI
Warsztaty podpowiadają, jak przekładać treści na język dostępny
uczniowi, by zaznał on radości obcowania z poezją, by to, co trudne,
stało się dlań łatwe i pasjonujące. W wyniku działań uczniowie
nabywają podstawowe umiejętności konieczne do refleksyjnego odbioru
tekstu. Lektura pojedynczych tekstów buduje w świadomości ucznia
ogólne zasady kształtowania wypowiedzi literackiej.
Uczestnicy: nauczyciele poloniści klas IV–VIII.
Trener: dr Grażyna Wiśniewska
RYMOWANKI, PRZERYWNIKI, WYLICZANKI I WIERSZYKI
W programie: wykorzystywanie zabaw z wierszami, rymowankami
i rysunkami dla dzieci, pokazujące różnorodne formy uczenia się przez
zabawę.
Warsztaty wzbogacają nauczycieli o bank wierszyków, rymowanek
i różnorodnych ćwiczeń uczących dzieci koncentracji, prawidłowej
wymowy (logopedia), sposobu zapamiętywania tekstów (techniki
pamięciowe) oraz doskonalących sprawność manualną wzrokową
i słuchową (ćwiczenia grafomotoryczne).
Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji
wczesnoszkolnej,
opiekunowie
świetlic,
studenci
kierunków
pedagogicznych.
Trener: Halina Kubarska-Klimek

80 zł

80 zł

Bawialnia
Edukacyjn
a KLANZY,
ul. Prusa 2

Bawialnia
Edukacyjn
a KLANZY,
ul. Prusa 2

CYKL - STARE I NOWE ZABAWY KLANZOWE
19.11.(WT)
15.00. – 19.00.
5 godz.
dydakt.

ZABAWY I TAŃCE INTEGRACYJNE
W programie: proste układy taneczne do melodii z różnych stron świata
z wykorzystaniem płyt Taneczne spotkania z KLANZA. Warsztat zawiera
elementy dawnego Kursu wstępnego pedagogiki zabawy.
Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji
wczesnoszkolnej,
opiekunowie
świetlic,
studenci
kierunków
pedagogicznych.
Trener: Anna Wasilak

80 zł

Bawialnia
Edukacyjna
KLANZY,
ul. Prusa 2

"MASTPI - inspiracje dla każdego"

23.11.(SO)
10.00. – 13.00.
4 godz.
dydakt.

Warsztaty
z
wykorzystaniem
autorskich
kart
edukacyjnoterapeutycznych
"MASTPI",
dedykowane
m.in.
nauczycielom,
pedagogom, terapeutom, którzy poszukują pomysłów, zarówno w pracy
z grupą jak i w pracy indywidualnej.
Zajęcia warsztatowe dają możliwość poznania sposobów pracy z nową
pomocą dydaktyczną. Na tej bazie uczestnicy mogą tworzyć własne
wersje ćwiczeń i zabaw przydatnych w pracy z każdą grupą wiekową, w
zajęciach o charakterze dydaktycznym, terapeutycznym oraz
integracyjnym.
Każdy uczestnik w cenie warsztatów otrzymuje zestaw kart edukacyjnoterapeutycznych MASTPI.
Trener: Magdalena Stręk-Pióro

90 zł
Cena z
kartami

Bawialnia
Edukacyjna
KLANZY,
ul. Prusa 2

80 zł

Bawialnia
Edukacyjna
KLANZY,
ul. Prusa 2

GRUDZIEŃ

BAJKOTERAPIA

7.12. (SOB)
9.00. – 13.00.
4 godz.
dydakt.

W programie: rozwijanie umiejętności wykorzystywania bajek
i opowieści terapeutycznych w realizacji systemu wspomagania rozwoju
dziecka oraz w pokonywaniu jego problemów i trudnych emocji.
Poznanie rodzajów bajek terapeutycznych i ich zastosowania,
umiejętność doboru tekstów (bank bajek) do wieku, grupy i charakteru
trudności dziecka, przykładowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem
tekstów terapeutycznych.
Uczestnicy:
na-le
wychowania
przedszkolnego,
edukacji
wczesnoszkolnej, opiekunowie świetlic, bibliotekarze.
Trener: Halina Kubarska-Klimek
CYKL - STARE I NOWE ZABAWY KLANZOWE
ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DZIECI

3.12. (WT)
15.00.-19.00.
3 godz.
dydakt.

W programie: wykorzystanie metod KLANZY w organizowaniu czasu
wolnego dla dzieci na zimowiskach i w świetlicach.
W warsztatach wykorzystane będą elementy dawnych kursów Stare
i nowe zabawy podwórkowe i Kursu wstępnego z pedagogiki zabawy.
Uczestnicy:
nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji
wczesnoszkolnej,
opiekunowie
świetlic,
studenci
kierunków
pedagogicznych, organizatorzy i animatorzy zajęć dla dzieci.
Trener: Anna Wasilak

50 zł

Bawialnia
Edukacyjna
KLANZY,
ul. Prusa 2

Warsztaty (nowości) planowane w drugim semestrze:




Lektury stare i nowe (n-le kl. IV-VII) - luty
Czytać jest fajnie – jak przekonać ucznia (n-le kl. IV-VII) – marzec
Krajobrazy Polski – Lubelszczyzna – (n-le przedszkoli i kl. I-III)

Zapisy: mailowo centrumszkoleniowe@klanza.org.pl lub telefonicznie
tel.507 798 724 lub 530 782 203
Osoba do kontaktu: Halina Kubarska - Klimek

