
 

 



 

 

Tytuł szkolenia stacjonarnie 
nagranie 

szkolenia 

transmisja 

on-line  

na żywo 

Szkolenie  

w formie zajęć 

z dziećmi 

dostępność 

Muzyka-Ruch-

Rozwój, czyli 

sprawdzone 

szkolenia pełne 

zabawy!  

Poruszanki DobEdu: rozwijające zabawy muzyczno-ruchowe                   s.1 ۷ ۷ ۷ ۷ tak 

Nauczanki DobEdu: muzyczno-ruchowe zabawy edukacyjne                   s.1 ۷ ۷ ۷ ۷ tak 

Małe DobEdu: najprostsze zabawy dla dzieci                                             s.2 ۷ ۷ ۷ ۷ tak 

Pobawmy się 

rytmem!  

Grajnutki DobEdu: proste triki na tworzenie muzyki                                   s.2 
Tak, solo  

lub z pakietem  

mini-szkoleń 
۷ ۷ - tak 

Muzyczna petarda! Bum Bum Rurki: szkolenie dla pedagogów                                                 s.3 ۷ ۷ ۷ - tak 

Zadbaj o siebie! Stres w pracy nauczyciela, czyli jak wyluzować, żeby nie zwariować?       s.3 - ۷ ۷ - tak 

Poszerzamy  

i porządkujemy 

wiedzę. 

Jak sobie radzić z agresją u dzieci?                                                             s.4 

 Regulacja napięcia emocjonalnego – bezpieczne sposoby na wyrażanie 

złości 

- ۷ ۷ - tak 

Na dobry początek 

przygody z DobEdu. 

Muzyka, ruch i zabawa to dla dzieci ważna sprawa                                     s.4         

 Wielorakie zastosowanie muzyki i ruchu w edukacji 
- ۷ - - tak 

Język angielski? 

Śpiewająco! 

Musical English: śpiewająco sensoryczny angielski Anny Rattenbury cz. 1 i 2 

Piosenki i rymowanki na rok przedszkolny                                                   s.5 
۷ ۷ ۷ - tak 

Ważne tematy  

w przyjemnej, 

praktycznej formie . 

Od nasionka do drzewa,                                                                               s.6 

czyli jak wychować młodego człowieka do wartościowego życia w 

społeczeństwie 

Tak, Śląsk  

i okolice 
۷ ۷ - tak 

Zastrzyk inspiracji 

na każdą porę roku. 

 

Pomysłowy kuferek wiosenny - zbiór wiosennych inspiracji do zajęć                 s.6 
Tak, w pakiecie  

mini-szkoleń 
۷ - - tak 

Pomysłowy kuferek letni – inspiracje muzyczne i plastyczne do zabaw z dziećmi 
Tak, w pakiecie 

 mini-szkoleń 
۷ - - tak 

Pomysłowy kuferek jesienny - zbiór inspiracji do zajęć na jesień Tak, w pakiecie 

 mini-szkoleń 
۷ - - 

premiera 

jesienią 

2021 

Pomysłowy kuferek zimowy - inspiracje muzyczne i plastyczne do zabaw z dziećmi 
Tak, w pakiecie  

mini-szkoleń 
۷ - - tak 

Już wkrótce! Nowości na rok szkolny 2021/2022                                                           s.7         



 

PORUSZANKI DOBEDU: ROZWIJAJĄCE ZABAWY MUZYCZNO-RUCHOWE  

Zabawy zebrane w tym pakiecie autorki oparły na znanych teoriach 

pedagogicznych, m.in. RR Weroniki Scherborne, teorii Labana,  

czy Dennisona. To propozycja dla wszystkich, którzy: 

– szukają zabaw pomagających rozładować nadmiar energii u dzieci; 

– pracują w różnych grupach wiekowych  

i potrzebują uniwersalnych propozycji na cały rok. 

Co poznasz na szkoleniu? 

• zabawy na powitanie i pożegnanie, 

• uczące podstawowych ustawień, 

• wspierające integrację sensoryczną, 

• wspomagające rozwój motoryczny i sprawność manualną,  

• tańce dla dzieci ćwiczące wyczucie przestrzeni i własnego ciała, motorykę małą i dużą, 

dające możliwość swobodnej ekspresji ruchowej; 

• wykonasz uniwersalną pomoc dydaktyczną i dużo, dużo więcej! 

„Poruszanki DobEdu” to szkolenie pełne radości, żywiołowych rytmów i energetycznych zabaw, 

które sprawdzą się w pracy z maluchami, jak i dziećmi szkolnymi. Ich fenomen polega na dosto-

sowaniu stopnia trudności poprzez różne propozycje realizacji danej zabawy.   

Korzystają z nich nauczyciele, a także terapeuci w całej Polsce i za granicą.  

Poznacie tu „Kameleona Leona”, pokręcimy rękami do piosenki „Młynek”, pomasujemy brzuszek  

z krasnoludkiem Szupurupu i pomachamy chustą, gdy na morzu będzie sztorm.  

Materiały szkoleniowe: 

• Komplet dla każdego uczestnika: 

✓ płyta CD „Poruszanki DobEdu” 

✓ książka „Poruszanki DobEdu”  

z opisem zabaw, ich celów  

i zapisem nutowym (kolorowe nuty)  

✓ materiały dodatkowe do wykonania 

pomocy dydaktycznej 

• dodatkowe materiały w formie pliku pdf 

➢ Możliwość przedłużenia przez chętnych 

dostępu do powtórki szkolenia w wersji  

on-line na pół roku po wypełnieniu ankiety. 

Czas trwania: około 5 godzin dydaktycznych 

Prowadzenie: Eliza Szeliga-Kraus  

Forma realizacji do wyboru:   

- szkolenie stacjonarne,  

- szkolenie w formie zajęć z dziećmi (świetne jako 

powtórka tam, gdzie nauczyciele znają program) 

- transmisja na żywo w ustalonym terminie,  

- nagranie szkolenia do odtworzenia przez 30 dni 

Zaświadczenie:  

drukowane lub pdf (do wyboru) 

 
Główni odbiorcy: nauczyciele przedszkola, 

klas 1-3, świetlicy, żłobkowe ciocie, inni 

zainteresowani tematem. 

NAUCZANKI DOBEDU: MUZYCZNO-RUCHOWE ZABAWY EDUKACYJNE   

A gdyby tak do nauczenia się kolejności miesięcy wystarczyła  

piosenka z wesołą zabawą? 

A co, jeśli kolejność dni tygodnia nawet maluszki mogą znać 

śpiewająco? 

Przebojowe szkolenie z takimi hitami, jak “Samogłoski”, czy “Mały 

samochodzik”, które już wkrótce mogą zagościć na Twoich zajęciach! 

To szkolenie realizuje w 100% ideę nauki przez zabawę. Dzieci w piosence z tańcem i gestem 

w mig opanują takie treści, jak: 

• kolejność miesięcy,  

• dni tygodnia,  

• zjawiska pogodowe,  

• zasady zachowania, 

• samogłoski, 

• pory roku, 

• liczenie do 10 i wspak, 

• kolory i wiele innych podstawowych treści edukacyjnych.  

W czasie warsztatów uczestnicy poznają zabawy ruchowe do prezentowanych piosenek  

wraz z dostosowaniem do różnych grup wiekowych oraz dodatkowe pomysły do wykorzystania płyty 

„Nauczanki DobEdu” na zajęciach. Skuteczność zabaw gwarantuje to, że trafiają one do wszystkich, 

bez względu na dominujący sposób uczenia się: słuchowcy zapamiętują treści poprzez słyszany 

tekst i muzykę, kinestetycy zapamiętują treści poprzez śpiewany tekst połączony z konkretnym 

ruchem, a wzrokowcy obserwując bawiących się kolegów zapamiętują ich gesty i kojarzą je z treściami. 

Materiały szkoleniowe: 

• Komplet dla każdego uczestnika: 

✓ płyta CD „Poruszanki DobEdu” 

✓ książka „Poruszanki DobEdu”  

z opisem zabaw, ich celów  

i zapisem nutowym (kolorowe nuty)  

✓ materiały dodatkowe do wykonania 

pomocy dydaktycznej 

• dodatkowe materiały w formie pliku pdf 

➢ Możliwość przedłużenia przez chętnych 

dostępu do powtórki szkolenia w wersji  

on-line na pół roku po wypełnieniu ankiety. 

Czas trwania: około 5 godzin dydaktycznych 

Prowadzenie: Eliza Szeliga-Kraus  

Forma realizacji do wyboru:   

- szkolenie stacjonarne,  

- szkolenie w formie zajęć z dziećmi (świetne jako 

powtórka tam, gdzie nauczyciele znają program) 

- transmisja na żywo w ustalonym terminie,  

- nagranie szkolenia do odtworzenia przez 30 dni 

Zaświadczenie:  

drukowane lub pdf (do wyboru) 

Główni odbiorcy: nauczyciele przedszkola, 

klas 1-3, świetlicy, żłobkowe ciocie, inni 

zainteresowani tematem. 
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MAŁE DOBEDU – NAJPROSTSZE ZABAWY DLA DZIECI 

Szkolenie pełne zabaw, które można wprowadzić w 5 minut. 

Dostarczą one konkretnych narzędzi, by w przyjemny 

sposób wprowadzić zasady w grupie i wspomóc adaptację. 

 Duża część z nich nawiązuje do naśladownia zwierząt,  

co sprawia, że zarówno dzieci na zajęciach,  

jak i nauczyciele na szkoleniu, doskonale się bawią!  

Co poznasz na szkoleniu? 

Ponad 20 zabaw rozwijających dla dzieci, w tym: 

• ruchowe zabawy dywanowe 

• proste tańce 

• wierszyki-pokazywanki. 

 

Z uwagi na to, że zabawy są bardzo proste, propozycje z płyty “Małe DobEdu” nie wymagają 

obszernego objaśnienia przed wprowadzeniem ich w grupie. Dzięki temu, niewielkim nakładem 

czasu, serwujemy dzieciom dużą porcję dobrej, rozwijającej zabawy. W czasie szkolenia uczestnicy 

poznają różne możliwości realizacji tej samej zabawy, co sprawia, że każdą piosenkę i wierszyk 

można z powodzeniem wdrożyć w młodszych, ale i w starszych grupach przedszkolnych,  

a większość również w pierwszych klasach szkoły podstawowej. 

Tematyka zabaw jest bliska dzieciom, spora część związana jest z naśladowaniem zwierząt, mamy 

tu również zabawę na powitanie, przypominającą o podstawowych zasadach, zabawę z chustą 

animacyjną, pełzanki, zabawy pomagające utrzymać dyscyplinę. 

Materiały szkoleniowe: 

• Komplet dla każdego uczestnika: 

✓ płyta CD „Małe DobEdu” 

✓ książka „Małe DobEdu”  

z opisem zabaw, ich celów  

i zapisem nutowym (kolorowe nuty)  

✓ materiały dodatkowe do wykonania 

pomocy dydaktycznej 

• dodatkowe materiały w formie pliku pdf 

➢ Możliwość przedłużenia przez chętnych 

dostępu do powtórki szkolenia w wersji  

on-line na pół roku po wypełnieniu 

ankiety. 

Czas trwania: około 5 godzin dydaktycznych 

Prowadzenie zamiennie: Eliza Szeliga-Kraus, 

Anna Gwóźdź, Dorota Nowak 

Forma realizacji do wyboru:   

- szkolenie stacjonarne,  

- szkolenie w formie zajęć z dziećmi  

(świetne jako powtórka tam, gdzie nauczyciele 

znają program) 

- transmisja na żywo w ustalonym terminie,  

- nagranie szkolenia do odtworzenia przez 30 

dni 

Zaświadczenie:  

drukowane lub pdf (do wyboru) 

Główni odbiorcy: nauczyciele przedszkola, 

żłobkowe ciocie, inni zainteresowani 

tematem. 

GRAJNUTKI DOBEDU: PROSTE TRIKI NA TWORZENIE MUZYKI  

Chcesz stworzyć dziecięcą orkiestrę, ale nie wiesz, jak zacząć? 

A może chcesz muzykować z grupą,  

lecz boisz się tych wszystkich nutek, kluczy i taktów? 

Poczuj rytm i pomóż go poczuć dzieciakom  

za pomocą prostych trików! 

Zapraszamy na szkolenie pełne wartościowych treści, gdzie m.in.: 

• wprowadzimy w świat rytmu; 

• pokażemy zabawy świetnie sprawdzające się przy nauce rytmów; 

• podpowiemy, od czego zacząć tworzenie dziecięcej orkiestry, 

• zyskasz blisko 50 filmików z instrumentacjami do piosenek okolicznościowych  

(11 piosenek na czterech poziomach trudności); 

• otrzymasz dodatkowe pliki muzyczne, podkłady w zwolnionym tempie do nauki rytmów… 

…a wszystko to staramy się przekazać Ci dzieląc się naszą radością i energią! 

Szkolenie składa się z dwóch części: 

1. Część wprowadzająca w świat rytmu, z ćwiczeniami praktycznymi podpowiedziami i zabawami 

pomagającymi zorganizować muzykowanie w grupie dzieci; tą część realizujemy w trakcie 

warsztatów na żywo w transmisji na żywo lub szkoleniu stacjonarnym i prowadzi ją  

Eliza Szeliga-Kraus. (2-3 godziny dydaktyczne zależnie od formy spotkania) 

2. Część multimedialna do zrealizowania indywidualnie po szkoleniu. Tą część prowadzą wspólnie 

Eliza Szeliga-Kraus i Dawid Gacek. Zawiera ona blisko 50 filmików z instrumentacjami  

do piosenek okolicznościowych (11 piosenek na czterech poziomach trudności); do tej części 

uczestnicy otrzymują darmowy dostęp na 999 dni po wypełnieniu ankiety oceniającej szkolenie. 

Program jest oparty na prostych rytmach i nie wymaga od uczestników szkolenia zaawansowanej wiedzy 

czy umiejętności.  

Materiały szkoleniowe: 

• Komplet dla każdego uczestnika: 

✓ płyta CD „Dziecięce melodie” 

✓ książka „Dziecięce melodie”  

z partyturami do piosenek  

z płyty wraz z zapisem schematycznym  

✓ piosenki z płyty „Dziecięce melodie”  

do ćwiczeń w zwolnionym tempie  

• dodatkowe materiały w formie pliku pdf 

✓ Materiały multimedialne dostępne na 

platformie on-line po wypełnieniu 

ankiety. 

 

 

Czas trwania: około 2-3 godziny dydaktyczne  

+ materiał wideo 

Prowadzenie: Eliza Szeliga-Kraus, Dawid Gacek 

Forma realizacji do wyboru:   

- szkolenie stacjonarne,  

- transmisja na żywo w ustalonym terminie,  

Główni odbiorcy: nauczyciele przedszkola, 

nauczyciele klas 1-3, inni zainteresowani 

tematem. 

Zaświadczenie:  

2 zaświadczenia (z cz.1 i 2) drukowane  

lub pdf (do wyboru) 
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BUM BUM RURKI – SZKOLENIE DLA PEDAGOGÓW 

 

Masz Bum Bum Rurki, ale nie wiesz, jak ich używać? 

Nie masz Bum Bum Rurek, ale planujesz ich zakup?  

(na szkoleniu otrzymasz specjalny rabat) 

Szukasz inspiracji do pracy z dziećmi? 

To szkolenie jest dla Ciebie! 

 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się: 

• jakie są nowoczesne metody pracy z utworami  

i zapisem nutowym - dla starszych dzieci, natomiast  dla młodszych dzieci 

przygotowane są gry muzyczne i karciane;  

• w jaki sposób angażować uczniów podczas lekcji używając wszystkich dostępnych  

w klasie instrumentów;  

• jak w 5 minut przygotować występ dzieci; jakie są podstawowe i zaawansowane 

zastosowania Bum Bum Rurek.  

Na szkolenie zapraszamy wszystkich, którzy lubią muzykować lub mają Bum Bum Rurki  

i nie wiedzą, co z nimi robić.  

Warsztaty z BUM BUM RUREK prowadzi Dawid Gacek – człowiek z pasją, czołowy 

instruktor gry na Bum Bum Rurkach w Polsce, który przy ich pomocy potrafi wyczarować 

cuda – nie tylko muzyczne! 

Materiały szkoleniowe do pobrania: 

• interaktywny konspekt z linkami do 

dodatkowych filmów, ciekawych stron, 

piosenek i plansz. 

➢ Możliwość przedłużenia przez chętnych 

dostępu do powtórki szkolenia na pół roku 

po wypełnieniu ankiety. 

Czas trwania: około 5 godzin dydaktycznych 

Forma realizacji do wyboru:   

- szkolenie stacjonarne,  

- transmisja na żywo w ustalonym terminie,  

- nagranie szkolenia do odtworzenia przez 30 dni 

Główni odbiorcy: nauczyciele przedszkola, 

klas 1-3, muzyki, świetlicy, animatorzy  

i inni zainteresowani tematem. 

Prowadzenie: Dawid Gacek 

  

 

Zaświadczenie:  

drukowane lub pdf (do wyboru) 

 

STRES W PRACY NAUCZYCIELA,  

CZYLI JAK WYLUZOWAĆ, ŻEBY NIE ZWARIOWAĆ? 

 

Żyjesz w ciągłym stresie?  

Natłok obowiązków tak Cię przytłacza,  

że nie wiesz od czego zacząć? 

W miejsce jednej wykonanej rzeczy pojawiają się trzy kolejne? 

Na szkoleniu “Stres w pracy nauczyciela, czyli jak wyluzować, 

żeby nie zwariować” dowiesz się,  

co może być źródłem Twojego stresu i jak go zredukować. 

 

Czy wiesz, jaki masz typ osobowości i jak to się wiąże ze stresem?  

Na to  i inne pytania odpowie szkolenie, na którym nie może Cię zabraknąć, jeśli borykasz 

się z problemem stresu. Spotkanie uporządkuje Ci wiedzę o stresie - poruszymy m.in. 

kwestię źródeł stresu z uwzględnieniem specyficznych stresorów w pracy nauczyciela.   

Szkolenie składa się z dwóch części: 

• godzinna część teoretyczną porządkującą wiedzę o stresie, która może się odbyć  

w transmisji na żywo lub można uzyskać dostęp do nagrania dla grupy; 

• 50-cio minutowa część praktyczna w formie wideo z ćwiczeniami antystresowmi  

do odtworzenia indywidualnie przez nauczycieli na naszej platformie szkoleniowej. 

Materiały szkoleniowe do pobrania: 

• skrypt szkoleniowy 

• materiały ćwiczeniowe 

➢ Możliwość przedłużenia przez chętnych 

dostępu do powtórki szkolenia na pół roku 

po wypełnieniu ankiety. 

Czas trwania: około 2 godzin dydaktycznych 

Forma realizacji do wyboru:   

- transmisja na żywo w ustalonym terminie,  

- nagranie szkolenia do odtworzenia przez 30 dni 

 

Zaświadczenie:  

drukowane lub pdf (do wyboru) 

 

Główni odbiorcy: nauczyciele przedszkola, 

szkoły podstawowej  

i wszyscy narażeni na sytuacje stresowe. 

 

Prowadzenie: Magdalena Grzęda 
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Jak sobie radzić z agresją u dzieci?  

REGULACJA NAPIĘCIA EMOCJONALNEGO – BEZPIECZNE SPOSOBY NA WYRAŻANIE ZŁOŚCI 

Problem agresji u dzieci w wieku przedszkolnym jest 

bardzo powszechny i pojawia się w mniejszym bądź 

większym nasileniu prawie w każdej grupie.  

Czy zawsze wiemy, jak sobie z tym radzić? 

W programie: 

1. Wprowadzenie teoretyczne. 

2. Ustalenie źródła problemu. 

3. Biologiczne i psychologiczne przyczyny agresji. 

4. Agresywne dziecko czy agresywne zachowanie? 

5. Karać czy nie? 

6. Jak reagować w momencie wystąpienia agresywnego zachowania? 

7. Jak działać na co dzień, by zminimalizować ryzyko wystąpienia zachowań agresywnych? 

 

Szkolenie szczególnie przyda się nauczycielom, którzy: 

• w swojej pracy borykają się z problemem agresji u dzieci i chcą wiedzieć, jak na nią reagować; 

• chcą stworzyć dzieciom warunki sprzyjające niwelowaniu agresji; 

• potrzebują wsparcia doświadczonego psychologa, który odpowie na ich wątpliwości; 

• są początkującymi nauczycielami poszukującym wartościowej wiedzy na temat zachowań 

agresywnych u dzieci; 

• interesuje ich ten temat i chcą go zgłębić. 

Szkolenie prowadzi  Magdalena Grzęda – psycholożka i terapeutka SI z dużym doświadczeniem  

w pracy z dziećmi z problemami rozwojowymi oraz ich rodzinami. 

Materiały szkoleniowe do pobrania: 

• 3 scenariusze zajęć profilaktyki agresji: 

(dla młodszych przedszkolaków, dla starszych 

przedszkolaków, dla dzieci szkolnych); 

• Skrypt teoretyczny (prezentacja pdf) 

• Przykładowe przepisy na domowe masy 

plastyczne; 

• Propozycje zabaw pomagających rozładować 

napięcie emocjonalne (tylko przy zamówieniu 

szkolenia dla grupy); 

➢ Możliwość przedłużenia przez chętnych 

dostępu do powtórki szkolenia na pół roku po 

wypełnieniu ankiety. 

Czas trwania: około 2 godzin dydaktycznych 

Forma realizacji do wyboru:   

- transmisja na żywo w ustalonym terminie,  

- nagranie szkolenia do odtworzenia przez 30 dni 

Zaświadczenie:  

drukowane lub pdf (do wyboru) 

Główni odbiorcy: nauczyciele przedszkola, 

żłobkowe ciocie; na zamówienie indywidualne 

również nauczyciele szkoły podstawowej. 

 

Prowadzenie: Magdalena Grzęda 
  

MUZYKA, RUCH I ZABAWA TO DLA DZIECI WAŻNA SPRAWA. 

WIELORAKIE ZASTOSOWANIE MUZYKI I RUCHU W EDUKACJI 

Pierwsze szkolenie, które zorganizowaliśmy w wersji on-line. 

Wówczas zgromadziło ponad 2000 widzów! 

 Chcesz poznać muzyczny dekalog nauczyciela 

przedszkola? 

Koniecznie obejrzyj to szkolenie! 

Jest idealne dla osób, które jeszcze nie znają  

szkoleń muzyczno-ruchowych DobEdu 

Co poznasz na szkoleniu? 

W czasie szkolenia, poznasz zabawy rozwijające motorykę, intelekt, piosenki do tańca  

i okolicznościowe, które z pewnością zastosujesz w grupie. 

Spis piosenek: 

• Bumbumkowa poruszanka (ze szkolenia „Poruszanki DobEdu”) 

• Cisza-sztorm   (ze szkolenia „Poruszanki DobEdu”) 

• Liczymy do dziesięciu  (ze szkolenia „Nauczanki DobEdu”) 

• Mały samochodzik  (ze szkolenia „Nauczanki DobEdu”) 

• Wieża    (ze szkolenia „Małe DobEdu”) 

• Małe DobEdu   (ze szkolenia „Małe DobEdu”) 

• Idziemy do przedszkola 

• Misie 

• Rodzina to największy mój skarb 

• Twoje urodziny  

 

Materiały szkoleniowe: 

Komplet dla każdego uczestnika: 

• Płyta CD „Odlotowe DobEdu”  

w formie fizycznej  

lub do pobrania jako pakiet mp3  

• Skrypt do pobrania z opisem wszystkich zabaw 

i zapisem nutowym (kolorowe nuty) 

• dodatkowe materiały w formie pliku pdf do 

pobrania 

➢ Możliwość przedłużenia przez chętnych 

dostępu do powtórki szkolenia w wersji  

on-line na pół roku po wypełnieniu ankiety. 

Czas trwania: około 3 godzin 

dydaktycznych 

Prowadzenie: Eliza Szeliga-Kraus  

Forma realizacji:   

- nagranie szkolenia  

do odtworzenia przez 30 dni  

 

Zaświadczenie:  

drukowane lub pdf (do wyboru) 

 

Główni odbiorcy: nauczyciele przedszkola, 

nauczyciele klas 1-3, inni zainteresowani 

tematem. 
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MUSICAL ENGLISH –  

ŚPIEWAJĄCO SENSORYCZNY ANGIELSKI ANNY RATTENBURY CZĘŚĆ 1  

 Bogactwo uwielbianych przez dzieci zabaw 

muzycznych, ruchowych i sensorycznych,  

które są ściśle skorelowane z podstawą programową 

i kalendarzem. W czasie szkolenia prowadząca 

zaprezentuje głównie autorskie piosenki oraz własne 

wersje znanych utworów w nowej odsłonie. 

Co poznasz na szkoleniu? 

Materiał opiewa tematy tj. powitanie, przedstawianie się, kolory, zwierzęta domowe, zoo, części 

ciała, codzienne czynności itp. i jest podzielony na etapy zgodne z kalendarzem roku 

przedszkolnego, tj. powitanie jesieni, zima, Dzień Kosmosu, Dzień Morza, Dzień Matki, powitanie 

lata, Dzień Kolejarza itp. Podczas zajęć dzieci poznają język poprzez piosenki i rymowanki oraz dużą 

dozę ruchu i zabaw sensorycznych. Ucząc się w ten sposób, czyli wykorzystując wszystkie dostępne 

zmysły nabędą nie tylko dobrą sprawność językową, poznają bogate słownictwo, lecz także zdobędą 

chęć do uczenia się. Pamiętajmy, że w tym wieku najważniejsze jest aby proces uczenia się był jak 

najbardziej dla dziecka przyjemny i aby rozbudzić w nim motywację oraz zachęcić go do przyszłej 

nauki w szkole (niestety całkiem nudnej). Wcale nieistotna jest ilość poznanych słówek, ale to, by 

słowa, zwroty i całe wyrażenia były trwale zapamiętane i aby dziecko wiedziało jak i kiedy ich użyć. 

Język obcy poznany w piosenkach i rymowankach lub w połączeniu z muzyką jest niewymazywalny 

z  pamięci. 

Autorką i prowadzącą szkolenia jest Anna Rattenbury - nauczyciel i metodyk z 25-letnim stażem 

i doświadczeniem w pracy w Polsce i w Chinach. Jest autorką systemu Musical Babies oraz marki 

EduSensory - linii ręcznie robionych zabawek i sensorycznych pomocy dydaktycznych  dla małych 

dzieci. 

Materiały szkoleniowe: 

Komplet dla każdego uczestnika: 

• Płyta CD „Musical English: śpiewająco-

sensoryczny angielski Anny Rattenbury cz. 1” 

w formie fizycznej  

lub do pobrania jako pakiet mp3  

• książka z opisem zabaw 

• książeczkę aktywizującą „Musical Book 1 

COLOURS” wraz z płytą oraz zestawem 54 kart 

obrazkowych 

• dodatkowe materiały do druku 

➢ Możliwość przedłużenia przez chętnych 

dostępu do powtórki szkolenia w wersji  

on-line na pół roku po wypełnieniu ankiety. 

Czas trwania: około 4 godzin zegarowych 

(wersja on-line około 3 godzin) 

Prowadzenie: Anna Rattenbury  

Forma realizacji do wyboru:   

- szkolenie stacjonarne,  

- transmisja na żywo w ustalonym terminie,  

- nagranie szkolenia do odtworzenia przez 
30 dni 

 

Zaświadczenie:  

drukowane lub pdf (do wyboru) 

 

Główni odbiorcy: nauczyciele j. angielskiego, 

nauczyciele przedszkola, nauczyciele klas 1-3. 

MUSICAL ENGLISH –  

ŚPIEWAJĄCO SENSORYCZNY ANGIELSKI ANNY RATTENBURY CZĘŚĆ 2 

 

Jeszcze więcej zabaw muzyczno-sensorycznych i ruchowych, 

które doskonale sprawdzają się w pracy nauczyciela  

języka angielskiego, który pracuje z dziećmi w wieku 

przedszkolnym oraz innych nauczycieli uczących  

w przedszkolu, którzy chcą wplatać  

język angielski w codzienne zajęcia. 

Co poznasz na szkoleniu? 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają więcej autorskich piosenek i rymowanek Anny Rattenbury 

wraz z piosenkami tradycyjnymi, które wspaniale sprawdzą się w edukacji przedszkolnej.  

Otrzymają różnorodne propozycje zabaw muzycznych, ruchowych i sensorycznych na każdy temat 

i do każdej piosenki, poznają wypróbowane i efektywne propozycje zabaw z kartami obrazkowymi 

oraz pomysły na wykorzystanie najprostszych przedmiotów otaczających każdego nauczyciela, 

propozycje wykorzystania muzyki klasycznej w nauczaniu angielskiego dzieci wraz z  gotową listą 

niezawodnych utworów. 

Poznają wypróbowane i efektywne propozycje zabaw z kartami obrazkowymi oraz pomysły  

na wykorzystanie najprostszych przedmiotów otaczających każdego nauczyciela. 

 

Materiały szkoleniowe: 

Komplet dla każdego uczestnika: 

• Płytę „Musical English: śpiewająco-sensoryczny 

angielski Anny Rattenbury część 2”, z 30 

piosenkami i rymowankami w większości 

autorskimi, wszystkie z dodatkowym 

podkładem instrumentalnym; 

• książka z opisem zabaw 

• Propozycje 26 zabaw z kartami obrazkowymi, 

• Listę utworów muzyki klasycznej i pomysły na 

ich wykorzystanie w nauczaniu języka obcego, 

• Autorskie plansze, karty obrazkowe i karty 

pracy do niektórych piosenek- do własnego 

druku, 

• Kupon rabatowy 15% na zakupy w sklepie 

www.edusensory.pl. 

➢ Możliwość przedłużenia przez chętnych 

dostępu do powtórki szkolenia w wersji  

on-line na pół roku po wypełnieniu ankiety. 

Czas trwania: około 4 godzin zegarowych 

(wersja on-line około 3 godzin) 

Prowadzenie: Anna Rattenbury  

Forma realizacji do wyboru:   

- szkolenie stacjonarne,  

- transmisja na żywo w ustalonym terminie,  

- nagranie szkolenia do odtworzenia przez 
30 dni 

 

Zaświadczenie:  

drukowane lub pdf (do wyboru) 

 

Główni odbiorcy: nauczyciele j. angielskiego, 

nauczyciele przedszkola, nauczyciele klas 1-3. 
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Od nasionka do drzewa  
 czyli jak wychować młodego człowieka do wartościowego życia w społeczeństwie 

Jak pokazać młodym ludziom, że kolektywna praca  

jest fajna, a społeczeństwo to grupa ludzi,  

z którymi warto współpracować? 

Jak uświadomić młodego człowieka, że ma wpływ na 

rzeczywistość i może zmieniać otaczający go świat?  

Jak wprowadzić na zajęcia treści uświadamiające czym 

jest państwo i jaką rolę odgrywa w życiu człowieka? 

Jak wykształcić świadomego i odpowiedzialnego, 

cieszącego się życiem i szanującego inność 

obywatela (wystrzegając się przy tym treści politycznych, 

nacjonalistycznych i „demotywujących”)? 

W programie: 

1. Wartości w życiu człowieka. 

2. Pytania kluczowe dla wychowania do wartości. 

3. Jak wychować dobrego obywatela? 

4. Teatr pomocą w kształtowaniu postaw obywatelskich. 

5. SZKOŁA / PRZEDSZKOLE - Nasza „Mała Ojczyzna”. 

6. Jak wychować patriotę? 

 

Szkolenie dedykowane jest Nauczycielom oraz Radom Pedagogicznym przede wszystkim szkół 

podstawowych i średnich różnego typu, ale z uwagi na fakt, iż dotyczy ono wartości 

uniwersalnych, mogą z niego skorzystać również przedszkola. Prowadzący w doskonały 

sposób łączy wykład z elementami warsztatowymi, dzięki czemu szkolenie jest dynamiczne  

i angażuje uczestników.   

 

Materiały szkoleniowe: 

• Skrypt szkoleniowy z kartami pracy  

dla uczestników 

➢ Możliwość przedłużenia przez chętnych 

dostępu do powtórki szkolenia na pół roku po 

wypełnieniu ankiety. 

Czas trwania: około 2 godzin dydaktycznych 

Forma realizacji do wyboru:   

- szkolenie stacjonarne (woj. śląskie i okolice) 

- transmisja na żywo w ustalonym terminie,  

- nagranie szkolenia do odtworzenia przez 30 dni 

Zaświadczenie:  

drukowane lub pdf (do wyboru) 

Główni odbiorcy: nauczyciele przedszkola, 

szkoły podstawowej i inni zainteresowani 

tematem. 

 

Prowadzenie: Michał Łukowicz 
  

POMYSŁOWE KUFERKI DOBEDU NA KAŻDĄ PORĘ ROKU  

Seria czterech 45 minutowych mini-szkoleń pełnych inspiracji  

na daną porę roku. Znajdziecie tu zabawy muzyczno-ruchowe,  

tańce, propozycje prac plastycznych, czy wierszyki. 

Szkolenia te można odtworzyć jako materiał wideo lub łączyć  

w pakiety 2 - 3 szkoleń stacjonarnych (np. jesień+zima). 

 

Co poznasz na szkoleniach? 

• tańce i piosenki okolicznościowe do piosenek z płyty „Śpiewanki od święta”, 

• nowe piosenki i zabawy na każdą z pór roku autorstwa Elizy Szeligi-Kraus  

w plikach mp3 do pobrania, 

• autorskie wierszyki tematyczne, 

• propozycje prac plastycznych lub prezentów okolicznościowych na każdą porę roku, 

• zabawy grafomotoryczne 

        

Pomysłowy kuferek jesienny będzie mieć swoją premierę jesienią 2021 r.! 

Materiały szkoleniowe: 

• Dla każdego uczestnika: 

✓ płyta CD „Śpiewanki od święta” (opcja) 

✓ dodatkowe piosenki w plikach mp3 do 

pobrania 

✓ zapis nutowy i teksty piosenek do 

pobrania 

• dodatkowe materiały w formie pliku pdf 

 

➢ Możliwość przedłużenia przez chętnych 

dostępu do powtórki szkolenia w wersji  

on-line na pół roku po wypełnieniu ankiety. 

Czas trwania jednej części: 1 godz. dydaktyczna 

Prowadzenie: Eliza Szeliga-Kraus  

Forma realizacji do wyboru:   

- szkolenie stacjonarne,  

- nagranie szkolenia do odtworzenia przez 30 dni 

Zaświadczenie:  

drukowane lub pdf (do wyboru) 

 
Główni odbiorcy: nauczyciele przedszkola, 

klas 1-3, świetlicy, inni zainteresowani 

tematem. 
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Na rok szkolny 2021/2022 szykujemy dla Was 

jeszcze więcej NOWOŚCI!!! 

 

•  „Pomysłowy kuferek jesienny” (on-line lub stacjonarnie w pakiecie) 

 

• Wyciszanki i zabawianki DobEdu:  

rozwijające zabawy muzyczno-ruchowe 

 

Kolejna odsłona autorskiego programu Elizy Szeligi-Kraus 

„Muzyka-Ruch-Rozwój”. Po Poruszankach, Nauczankach i Małym DobEdu. 

Szkolenie będzie zawierało dwa bloki zabaw: ogólnorozwojowe, radosne, 

skoczne, w szybszym tempie oraz wyciszające i uspokajające, które mają 

służyć relaksacji dzieci.  

Każdy z tych bloków będzie dostępny również jako mini-szkolenie, które 

można będzie dołączyć do stacjonarnego spotkania np. z „Pomysłowym 

kuferkiem”  

lub „Grajnutkami”.  

Premiera szkolenia nastąpi jesienią, ale można już rezerwować terminy 

spotkań. 

(on-line lub stacjonarnie w pakiecie) 

 

• „Recepta na szkolny dramat” Michała Łukowicza  

Tu zaoferujemy Państwu dwa warianty spotkania stacjonarnego: 

 

1) szkolenie z propozycjami scenariuszy przedstawień szkolnych na każdą  

porę roku i na różne okazje, gdzie prowadzący zdradzi w aktywnej formie  

tajniki perfekcyjnego przygotowania występów, sprawdzone metody pracy; 

 

2) szkolenie, w trakcie którego nauczyciele sami przygotują przedstawienie  

dla dzieci. 

 

 

 

 

 

 

• Budowanie zespołu – szkolenia integracyjne (stacjonarne) 

 dla rady pedagogicznej 

1) budowanie zespołu z wykorzystaniem elementów teatralnych  

(poprowadzi je Michał Łukowicz) 

2) budowanie zespołu z wykorzystaniem Bum Bum Rurek  

(poprowadzi je Dawid Gacek) 

 

 

Na wszystkie powyższe propozycje można już zgłaszać zapotrzebowanie, 

wypełniając formularz wyceny.  

 

 

Dodatkowe propozycje, które pojawią się już wkrótce, to: 

 

• Profilaktyka wad postawy u dzieci w zabawie  

Będzie to kompletny program z kartami ćwiczeń, propozycjami prostych  

pomocy, którego celem jest wypracowanie u dzieci postaw 

prozdrowotnych. Pracując z programem dzieci wyrabiają sobie nawyk 

systematycznej gimnastyki, a w efekcie są w stanie same opracować sobie 

plan prostego treningu pomagającego zapobiegać wadom postawy. 

 

• Program wspierania postaw proekologicznych u przedszkolaków, który 

pomoże wyrobić w dzieciach tak ważne nawyki.  
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Każde z naszych szkoleń można zamówić osobno,  

ale dla Państwa wygody wprowadziliśmy pakiety doskonalenia,  

w których szkolenia są w jeszcze lepszych cenach! 

Pakiet stacjonarnych mini-szkoleń: 

2-3 mini-szkolenia do wyboru spośród dostępnych,  

które zrealizujemy w czasie jednego spotkania na żywo. 

Pakiet semestralny:  

2-4 wybrane mniejsze szkolenia w wersji on-line  

(w formie transmisji na żywo lub nagrania)  

+ 

1-2 wybrane większe szkolenie w formie stacjonarnej lub on-line  
(w miarę możliwości i Państwa preferencji) 

Pakiet roczny: 

3-6 wybranych mniejszych szkoleń w wersji on-line  
(w formie transmisji na żywo lub nagrania)  

+ 

2-4 wybrane większe szkolenia w formie stacjonarnej lub on-line  
(w miarę możliwości i Państwa preferencji) 

 

Personalizowaną, niezobowiązującą wycenę szkolenia  

lub pakietu można zamówić na stronie: 

www.dobedu.pl/wycena 

  

 

 

 

W naszym asortymencie mamy coraz więcej pomocy dydaktycznych  

i dodatkowych materiałów szkoleniowych, co umożliwia dogodne 

warunki zamówień i fakturowania. 

 

 

Większość propozycji z naszej oferty jest dostępna również  

dla uczestników indywidualnych w wersji on-line lub stacjonarnej. 

Platforma szkoleń indywidualnych,  

sklep: www.dobedu.eu 

 

 

 

 

Kontakt: 

Szkolenia dla grup: 

tel. 881 203 113 

e-mail: kontakt@dobedu.eu 

Szkolenia indywidualne on-line: 

tel. 790 603 305 

e-mail: biuro.dobedu@gmail.com 

http://www.dobedu.pl/wycena
http://www.dobedu.eu/
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mailto:biuro.dobedu@gmail.com

