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SZKOLENIA Z WYOBRAŹNIĄ

Nazywam się Anna Brych i jestem pomysłodawczynią, 
założycielką i właścicielką firmy szkoleniowej 

. Jestem dumna z tego, SZKOLENIA Z WYOBRAŹNIĄ
że jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego, 
edukacji wczesnoszkolnej i edukacji muzycznej.
 
Jestem autorką piosenek i książek dla dzieci. Od początku pracy
 szkoleniowej wydałam pięć publikacji dla dzieci i osiem płyt 
z piosenkami dla najmłodszych. Posiadam wykształcenie pedagogiczne i 
muzyczne. Zawsze stawiam na rozwój i inwestycję w siebie 
dlatego na swoim koncie mam liczne certyfikaty i dyplomy. 
Ukończyłam również studia podyplomowe z neurodydaktki.

Prywatnie jestem montessoriańską mamą i włościanką neurostworów. Zdobyłam pierwszą 
nagrodę i tytuł OSOBOWOŚCI ROKU 2018 W KATEGORII kultura w swoim powiecie. 
W swojej pracy stawiam zawsze na rozwój, relację i uśmiech.
Kocham to co robię, dlatego moje szkolenia przepełnione są pasją, dobrą energią i konkretną 
dawką wiedzy i pomysłów do pracy z najmłodszymi.

SZKOLENIA Z WYOBRAŹNIĄ
Są to szkolenia dedykowane nauczycielom pracującym w żłobkach,
przedszkolach i szkołach.
Podróżuję po całej Polsce i spotykam się z nauczycielami,
aby dawać im jak najwięcej pomysłów do pracy z dziećmi -
są to pomysły, które wykorzystasz od razu - na drugi dzień w swojej pracy. 
Szkolenia z Wyobraźnią prowadzone są w formie praktycznej i dynamicznej
z uśmiechem i zaangażowaniem uczestników. 
Szkolenie możemy przepracować wspólnie także w formie online.
Moje szkolenia są wyjątkowe ponieważ bazują na autorskich programach i płytach z piosenkami,
które tworzę z myślą o nauczycielach i dzieciach.
Na moich szkoleniach spotkasz się ogromem życzliwości, energii, motywacji
i pasji, którą staram się zarażać innych!
Po każdym szkoleniu daję Ci bank pomysłów i inspiracji do pracy z dziećmi na cały rok!

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
 3 GODZINY ZEGAROWE

Oprócz szkoleń stacjonarnych od czterech lat prowadzę również szkolenia online i 
webinary z wyobraźnią dla nauczycieli.
 Z dużym powodzeniem rozwinęła się również moja marka odzieżowa 
no pressing no stressing i sklepik online.



PIOSENKI POD CHOINKĘ

Autorskie piosenki o tematyce zimowej i świątecznej, muzyczne 
improwizacje z gwiazdkami i śnieżynkami, układy taneczne w stylu retro,
opowieści muzyczne o choince, zimowe zabawy muzyczne pieczemy 
pierniczki, muzyczne zabawy z elfem i reniferem, zimowa lekcja ciszy i
zielonej choince, płyta z piosenkami dla dzieci

DYWANOWE PIOSENKI

Szkolenie całoroczne, autorskie piosenki dla dzieci, piosenki matematyczne o
piegach i ksztłatach, wesołe piosenki na rozgrzewkę, zabawy muzyczne z kotem 
i tygryskiem, wyciszanki Małe myszki i Ciszę czarujemy, piosenki powitanki 
Zabawy muzyczne w kręgu na dywanie
Płyta z piosenkami dla dzieci

ZIELONE PIOSENKI

Szkolenie muzyczne WIOSNA LATO
Autorskie piosenki dla dzieci, wiosenne powitanki w kręgu,
wzruszający walczyk dla mamy i taty, szalone zabawy z zieloną ciuchcią,
Relaksacyjny muzyczny spacerek po plaży, Układy taneczne na 
wiosnę i lato, kwiatowe wyliczanki, dziecięcy rap czyli dzień dziecka
na wesoło, płyta z piosenkami dla dzieci

OWOCOWE BOOGIE WOOGIE WIOSNA LATO

Autorskie piosenki dla dzieci,owocowa gimnastyka,muzyczne pląsy z
 zającem,taneczne tulipany dla mamy, owocowy rock&roll,
wiosenna cza cza, zabawy muzyczne z owocową zupą,płyta z 
piosenkami dla dzieci, zabawa muzyczna Nad Bałtykiem, zabawa
 muzyczna Wesoły autobus, urodzinowe party,
Piosenka na pasowanie 

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 cieszy się sympa�ą nauczycieli przedszkoli, żłobków i szkół. 

SOPELKOWE JINGLE BELLS

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 jesiennych zabaw, 
jesienne wyciszanki z deszczykiem w roli głównej, piosenki z misiem
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PIOSENKI Z KAPELUSZA

Najnowsze szkolenie jesienne, autorskie piosenki dla dzieci, powitanka 
ze słonecznikiem i dzięciołami, klimatyczne tango z kapeluszem, ogniste 
deszczowe flamenco, piosenki połączone z kartami prac, muzyczna 
wycieczka na grzyby, inspiracje na Dzień Pluszowego Misia, Święto 
Niepodległości,  Święto Ziemniaka, piosenki o pogodzie i jesiennych 
zwierzątkach. Na zakończenie Śpiewająca Lekcja Ciszy i wyciszanka 
Kołysanka na liściu. Przepiękna płyta z piosenkami dla dzieci
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