Nazywam się Anna Brych i jestem pomysłodawczynią,
założycielką i właścicielką ﬁrmy szkoleniowej
SZKOLENIA Z WYOBRAŹNIĄ. Jestem dumna z tego,
że jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego,
edukacji wczesnoszkolnej i edukacji muzycznej.
Jestem autorką piosenek i książek dla dzieci. Na swoim koncie
mam już 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 właścicielką 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.
Prowadzę również szkolenia online i webinary z wyobraźnią.
Pomysły, którymi się dziele - wykorzystasz od razu - na drugi dzień w swojej pracy.
Szkolenia z Wyobraźnią prowadzone są w formie praktycznej i dynamicznej,
z uśmiechem i zaangażowaniem zarówno organizatora jak również wszystkich uczestników.
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!
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 z moimi autorskimi projektami.
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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, wzruszające instrumentacje z ciekawymi rekwizytami.
Płyta z piosenkami dla dzieci poświęcona zimie.

DYWANOWE PIOSENKI - SZKOLENIE CAŁOROCZNE
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Szkolenie całoroczne, autorskie piosenki dla dzieci, piosenki matematyczne o
piegach i kształtach, wesołe piosenki na rozgrzewkę, zabawy muzyczne z kotem
i tygryskiem, muzyczne wyciszanki Małe myszki i Ciszę czarujemy,
piosenki powitanki, zabawy muzyczne w kręgu na dywanie,
muzyczne propozycje do gimnastyki, muzyczna orkiestra ma instrumenty
Płyta z piosenkami dla dzieci do zabaw w kręgu i na dywanie.
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ZIELONE PIOSENKI - SZKOLENIE WIOSNA - LATO
Autorskie piosenki dla dzieci, wiosenne powitanki w kręgu,
reage 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, piosenki do wiosenne gimnastyki,
muzyczne zielone zakończenie roku.
ZIELONA RELAKSACJA DŹWIĘKIEM DLA NAUCZYCIELI.
Płyta z piosenkami dla dzieci na dwie pory roku - wiosna i lato.

KASZTANOWE FORTE PIANO - SZKOLENIE JESIENNE
KOLOROWE DO RE MI - SZKOLENIE WIOSENNE
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 i pajączkiem.
Płyta z piosenkami dla dzieci poświęcona jesieni.

SOPELKOWE JINGLE BELLS - SZKOLENIE ZIMOWE
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 saneczkowa przygoda muzyczna.
Sopelkowa płyta z piosenkami dla dzieci poświęcona zimie.

Autorskie piosenki dla dzieci, układy taneczne z małą zieloną żabką,
motylkowe opowieści muzyczne, wiosenne powitanki,
inspiracje taneczne na dzień mamy i taty i wzruszający hymn dla rodziców,
pirackie wakacyjne inspiracje, wiosenne rozgrzewki muzyczne,
wiosenna bajka muzyczna (relaksacja), kolorowe wiosenne
instrumentacje. Płyta z piosenkami dla dzieci poświęcona wiośnie.

OWOCOWE BOOGIE WOOGIE - SZKOLENIE 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,
zabawa muzyczna Nad Bałtykiem, zabawa
muzyczna Wesoły autobus, urodzinowe party, piosenka na pasowanie,
wiosenna lekcja ciszy Na wiosennej łące i wiosenne instrumentacje.
Płyta z piosenkami dla dzieci na dwie pory roku - wiosna i lato.

JESIENNE MUZYKOWANIE I PIOSENKI Z PARASOLKĄ

TAŃCZĄCE KUBECZKI ŚPIEWAJĄCE DZWONECZKI
Zabawy rytmiczne z kubeczkami, opowieści muzyczne z kubeczkami i
dzwoneczkami, instrumentacje, muzyczne zabawy w oparciu o rytm z
kubeczkami i dzwoneczkami, ćwiczenia koordynacji wzrokowo ruchowej z
kubeczkami, ćwiczenia małej motoryki z innymi jeszcze rekwizytami,
improwizacje muzyczne z rekwizytami dnia codziennego.
Blisko 30 muzycznych propozycji!

Jesienne autorskie piosenki z parasolką dla najmłodszych, jesienne masażyki
relaksacyjne, muzyczne przygody z krasnoludkami,
dyniowe piosenki na święto Dyni, piosenka na Dzień chłopca,
układy taneczne z chmurką i deszczem, piosenki na święto 11 listopada,
taniec z biało czerwoną Panią, piosenka na Andrzejki,
muzyczne podróże po Polsce, piosenki o Misiach.
Lekcja ciszy i milczenia na powitanie jesieni.

ZIMOWE MUZYKOWANIE I PIOSENKI POD CHOINKĘ
Muzyczne propozycje na dzień babci i dziadka, orkiestra na krzesełkach dla
babci i dziadka, propozycje zajęć w świątecznym kręgu, muzyczne pomysły
na powitanie świętego Mikołaja, Lekcja ciszy o Mikołaju i Zielonej choince,
muzyczne zabawy z reniferem, autorskie zimowe piosenki,
zabawy muzyczne z pierniczkami i elﬁkami, zimowe wyciszanki dla dzieci,
kolęda dla Mamusi, scenariusz na Jasełka, improwizacje muzyczne z
gwiazdkami i zimowymi noskami.

WIOSENNE MUZYKOWANIE I KWIATKI BRATKI DLA MAMY
Wiosenne muzyczne karty pracy, autorskie piosenki o wiosennych
zwierzątkach, wiosenna muzyka klasyczna, wiosenna dynamiczna gimnastyka
dla smyka, muzyczne opowieści o wiośnie, piosenki na dzień Mamy,
wzruszające układy taneczne na Dzień mamy, melodie znane wiosennie
zaśpiewane, wiosenny walczyk dla Mamy,
instrumentacje dla najmłodszych. Lekcja ciszy i milczenia na powitanie wiosny.

SENSOMALUCHY
Wprowadzenie w świat pedagogiki Marii Montessori, sensoryczne ćwiczenia
dla najmłodszych, prezentacja szafy sensorycznej, wprowadzenie do edukacji
matematycznej, 12 ramek, zasady tworzenia pomocy montessoriańskich,
wprowadzenie pojęć orientacji przestrzennej, propozycje zajęć w kręgu wokół
elipsy, maluch w świecie geometrii, prezentacja kalendarza pogody,
urodzinowe słoneczko i podróże wokół kontynentów.

ŚMIECHY CHICHY DLA DZIECI
Sesja jogi śmiechu dla dzieci, relaksacja śmiechem, ćwiczenia śmiechowe
dla najmłodszych, wprowadzenie do pedagogiki śmiechu,
prezentacja korzyści płynące z praktyki jogi śmiechu,
ćwiczenia i tańce ze śmiechem, zabawy ruchowe wywołujące śmiech,
śmiechowe powitanki, zasady przeprowadzania ćwiczeń śmiechowych z
dziećmi.

LEKCJE CISZY I MILCZENIA DLA DZIECI

KOSMODŹWIĘKI
Kosmiczne zabawy z ufoludkiem, muzyczna zabawa w kosmosie, autorskie
piosenki o układzie słonecznym, wyliczanka o planetach, kosmiczne zajęcia
wokół elipsy, kosmodźwięki, kosmiczne instrumentacje kubeczkowe,
kosmiczna lekcja ciszy, księżycowa relaksacja.

Budowa lekcji ciszy, zasady, cele i założenia lekcji ciszy, geneza lekcji ciszy,
warunki do przeprowadzenia lekcji ciszy, korzyści płynące z
praktyki ciszy z dziećmi, instrumenty do lekcji ciszy, chodzenie po elipsie,
magiczne pudło z rekwizytami do elipsy, krótkie ćwiczenia ciszy z
najmłodszymi, lekcja ciszy oparta na opowieści.

