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Szczegółowy program, termin i cenę szkolenia 
dopasowujemy indywidualnie do zamówienia



Nazywam się Anna Brych i jestem właścicielką firmy szkoleniowej 
SZKOLENIA Z WYOBRAŹNIĄ.
Jestem dumna z tego, że jestem nauczycielką 
wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej 
i edukacji muzycznej. Od wielu lat wspieram nauczycieli 
w ich rozwoju zawodowym i osobistym.
Piszę piosenki, bajki i wiersze dla dzieci.
Jestem wykładowcą akademickim, współautorką programu 
studiów podyplomowych i opiekunem studiów 
podyplomowych Kreatywna Edukacja Dzieci.
Posiadam wykształcenie pedagogiczne i muzyczne jak również 
ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Neurodydaktyki.
Prywatnie jestem montessoriańską mamą i właścicielką neurostworów. 
Zdobyłam pierwszą nagrodę i tytuł Osobowości Roku 2018 
w kategorii KULTURA w swoim powiecie.
W swojej pracy stawiam zawsze na edukację, relację i motywację.

SZKOLENIA Z WYOBRAŹNIĄ ONLINE
Zapraszam do mojego Pokoiku z Wyobraźnią, 
w którym realizuję swoje szkolenia online dla nauczycieli 
żłobków, przedszkoli i szkół. Szkolenia dedykowane są radom pedagogicznym.
Moje szkolenia online to 3 godzinne spotkania transmitowane 
na żywo z mojego studia nagrań.
Szkolenia online są praktyczne i dynamiczne. Nie są to wykłady ani prezentacje.
W praktyczny sposób prezentuję cały materiał, który dostosowany jest do danego tematu. 
Są to szkolenia wyjątkowe ponieważ bazują na moich autorskich programach 
i piosenkach dla dzieci, które tworzę.
Na moich szkoleniach online spotkasz się z ogromem życzliwości, motywacji i pasji, 
którą staram się zarażać innych.
Po każdym szkoleniu online otrzymasz bank pomysłów i inspiracji 
do pracy z dziećmi na cały rok!
Wszystkie materiały szkoleniowe, certyfikat oraz prezent od Wyobraźni 
wysyłamy pocztą.

PO SZKOLENIU ONLINE 
-CERTYFIKAT 
-SKRYPT SZKOLENIOWY
- DOSTĘP DO SZKOLENIA PRZEZ 24H
- AUTORSKA PŁYTA Z PIOSENKAMI
- PREZENT OD WYOBRAŹNI

SZKOLENIE ONLINE REALIZOWANE JEST 
NA ZAMKNIĘTEJ PLATFORMIE E-LERNINGOWEJ 

3 GODZINY ZEGAROWE



OFERTA SZKOLEŃ ONLINE 
DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

OWOCOWE BOOGIE WOOGIE 
CZ.I WIOSNA I OWOCE

NA SZKOLENIU ONLINE zaprezentuje swoje piosenki 
Owocowa żywiołowa Gimnastyka dla smyka, Owocowa zupa dla małego zucha 

Zajączek Kie kie ( wspaniała zabawa i piosenka dla maluszka ) 
porywający do tańca wszystkie dzieciaczki Owocowy Rock&Roll Wiosenna cha cha cha z instrumentami 

zabawa i przeurocza piosenka o Gruszce Łakomczuszce Mrówka szła - wspaniały walczyk dla dzieci
I hit tego szkolenia Owocowe Ukulele

Zaprezentuje również swoje rekwizyty do zabaw i inspirującą Lekcję ciszy o tematyce wiosennej. 
Całe szkolenie poświęcone jest owocowo muzycznym inspiracjom dla dzieci.

OWOCOWE BOOGIE WOOGIE 
CZ.II LATO I WAKACJE

NA SZKOLENIU ONLINE zaprezentuje swoje piosenki 
Wzruszająca piosenkę dla Mamusi Tulipany są dla Mamy,

Piosenkę na zakończenie roku RÓŻOWE OKULARY 
Wesoły autobus ( wspaniała zabawa i piosenka dla maluszka brum brum ), 

Pojedziemy nad Bałtyk - wakacyjna inspiracja dla dzieci 
Piosenka na Pasowanie Pasowania czas - przedszkolaka lub pierwszaka 

wspaniała zabawa muzyczna i układ taneczny na Dzień Rodziny piosenka Rodzinka, 
hit letniej płyty URODZINY - piosenka na urodziny dla dzieciaczków 

Zaprezentuje również swoje rekwizyty do zabaw i zainspiruje Was wakacyjnie i nie tylko ..
Na koniec inspirująca Lekcja ciszy o Latarniku ....

KOLOROWE DO RE Ml 
Wiosenne szkolenie muzyczne

Autorskie piosenki dla dzieci, układy taneczne z małą zieloną żabką, 
motylkowe opowieści muzyczne, wiosenne powitanki, inspiracje taneczne na dzień mamy i taty 

pirackie wakacyjne inspiracje, wiosenne rozgrzewki muzyczne, 
wiosenna bajka muzyczna (relaksacja), kolorowe wiosenne instrumentalizacje,

autorska płyta w prezencie

TAŃCZĄCE KUBECZKI ŚPIEWAJĄCE DZWONECZKI 
Zabawy muzyczno rytmiczne z kolorowymi 

kubeczkami i dzwoneczkami
Zabawy muzyczno rytmiczne z kubeczkami, instrumentalizacje na kolorowe dzwonki, 

wyciszanki na dzwonkach, muzyczne kubeczkowe opowieści, bajki muzyczne, 
zabawy ruchowe z kolorowymi kubeczkami, inne nietuzinkowe rekwizyty

do zabaw muzycznych z dziećmi



SMYKO MUZYKO RYTM ,
Elementy muzykoterapii i choreoterapii w pracy z dziećmi ^

Analiza utworów muzycznych, wizualizacje dla dzieci, masażyki, 
muzyczne fabularyzacje w oparciu aktywne słuchanie muzyki, tańce w kręgu dla dzieci, 

ćwiczenia rozwijające świadomość swojego ciała, wesołe klaskanki i tupanki, 
muzyczne malowanie, ćwiczenia rytmiczne

RUROWA DYSKOTEKA DLA MAŁEGO CZŁOWIEKA 
Bum Bum Rurki w edukacji muzycznej

Słów kilka o Bum Bum Rurkach, szalone muzyczne rozgrzewki, zabawy muzyczno ruchowe z BBR 
układy taneczne z BBR, instrumentalizacje i muzykowanie z BBR, kolorowe partytury - gramy na BBR

WIERSZODŹWIĘKI DLA DZIECI
tjjjjî  Dźwięki i rymy z wyobraźnią w oparciu o autorską publikację

Ale Wiersze!
Prezentacja autorskich wierszy dla dzieci, muzyczne opowieści do wierszy, fabularyzacje, 

dynamiczne czytanie ALE WIERSZY!, karty pracy do publikacji, 
zabawa w teatr i prezentacja ALE WIERSZY! w formie spektaklu, 

malowanki i rysowanki do ALE WIERSZE!

KLASYKA DLA MILUSIŃSKICH 
Zabawy, tańce i fabularyzacje wokół klasyki

Układy taneczne na uroczystości przedszkolne, klasyczne instrumentalizacje, 
opowieści muzyczne wokół klasyki, inspiracje muzyczne z krasnoludkami, koci walczyk, 

zabawy muzyczno ruchowe, aktywne słuchanie muzyki, 
opowieści muzyczne z wykorzystaniem kolorowych chustek, układy taneczne z chustkami

LEKCJE CISZY I MILCZENIA DLA DZIECI 
Trening ciszy i koncentracji • *5'

Geneza lekcji ciszy, cele i założenia lekcji ciszy, chodzenie po elipsie, 
magiczne przedmioty do lekcji ciszy, trening koncentracji, ćwiczenia uważności, 

mini lekcje ciszy (przerywniki na zajęciach), lekcje ciszy w oparciu o bajki, 
autorskie piosenki .wyciszanki dla dzieci

SENSOMALUCHY
Wprowadzenie w świat pedagogiki Marii Montessori

Wprowadzenie do pedagogii Marii Montessori, prezentacja wybranych materiałów, 
ramki z zapięciami, różowa wieża, brązowe schody, czerwone patyki, poznajemy małe 

i wielkie liczby,patyki matematyczne, bryły geometryczne, matematyczna chusta, 
trzystopniowa lekcja nazw, urodzinowe słoneczko, karty pracy


