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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.

SZKOLENIA Z WYOBRAŹNIĄ ONLINE

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
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Autorskie jesienne piosenki dla dzieci, kasztanowe opowieści muzyczne 
i układy taneczne z parasolką na deszczowe dni. 

Jesienne zabawy ruchowe i inspiracje na 11 listopada. 
Jesienna lekcja ciszy i relaksacja dźwiękiem dla najmłodszych. 

Ciekawy zestaw rekwizytów do zabaw i bank muzycznych 
pomysłów na jesienne zajęcia z maluchami. 

Powitanki i wyciszanki utulą maluchy i nadadzą przyjemny klimat 
podczas jesiennych zajęć z dziećmi. 

Kasztanowe szkolenie to bardzo przyjemne 
piosenki dla dzieci, które trafiły do serc nauczycieli przedszkoli, 

żłobków i szkół. Zapraszam kasztanowo  

KASZTANOWE FORTE PIANO

SOPELKOWE JINGLE BELLS

Autorskie zimowe piosenki dla dzieci. Anielskie układy taneczne. Wzruszająca kołysanka dla aniołka. 
Sopelkowe opowieści muzyczne i zabawy ruchowe z reniferem. Zimowa lekcja ciszy o małym aniołku. 

Przepiękne piosenki, które ozdobią przedstawienie Bożonarodzeniowe. 
Bałwankowa piosenka i na Saneczkowa przygoda rozbawi niejednego malucha. 

Sopelkowe szkolenie to przepiękne zimowe piosenki w przyjemnej aranżacji, 
które cieszą się sympa�ą nauczycieli przedszkoli, żłobków i szkół. Zapraszam sopelkowo 
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