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Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów 
 
www.klanza.poznan.pl 
biuro@klanza.poznan.pl 

 

 
Serdecznie witamy wszystkich, którym bliska jest idea pracy metodami aktywnymi z dziećmi, 

młodzieżą i dorosłymi.  
 
            Zapraszamy do naszych nowych sal szkoleniowych przy ul. Poplińskich 12 w Poznaniu. 

 

 

Warsztaty i rady szkoleniowe w drugim półroczu roku szkolnego 2013/2014 
Oferta Centrum Szkoleniowego Klanza w Poznaniu. 

 

 
 
Warsztaty gościnne: Rejs na pełnych żaglach - czyli jak stale odkrywać i wzmacniać nasze silne 

strony w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

Prowadzący: Maciej Gendek - psychologT                                                                  Nowość!  
 

          22 II 2014 r. 
 

sobota:  900 – 1730 

(10 godz. dydakt.) 

 

Praca z dziećmi i młodzieżą daje dużo satysfakcji. W jej trakcie 
wchodzimy w kontakt z drugim człowiekiem. W naszym wnętrzu 
doświadczamy wtedy często napięcia pomiędzy przekonaniem o swojej 
wartości i  kompetencji z jednej strony, a świadomością naszej 
niedoskonałości z drugiej. Zajęcia uczą w jaki sposób nie poddawać 
siebie samych ostrej krytyce oraz nie pozwalać na to innym.   
Warsztaty, poprzez wspólną zabawę, umożliwią Ci: 
 - pełniejsze odkrycie Twoich silnych stron, 
 - poznanie oraz wychowanie Twojego "krytyka wewnętrznego", 
 - uodpornienie się na krytykę z zewnątrz, 
 - używanie Twoich zasobów z korzyścią dla rozwoju Twoich   
  podopiecznych. 
Warsztaty adresowane są do nauczycieli pracujących z dziećmi 
przedszkolnymi,  szkolnymi oraz młodzieżą w każdym wieku. 

cena: 
120 zł 

  100 zł* 

Nasze sale 
szkoleniowe przy 
 ul. Poplińskich 12  

(Poznań-Wilda)  

 
 
 

 

Warsztaty gościnne: Country, czyli proste sposoby na dekoracje metalowych przedmiotów. 

Prowadząca: Krystyna Pawlik - instruktor rękodzieła artystycznego      Nowość! 
 

26 II 2014 r. 
 

środa: 1600-2015 

(5 godz. dydakt.) 

 

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które opanowały podstawy 
decoupage`u (wydzieranie i przyklejanie serwetki, papieru ryżowego i 
papieru „soft”), a także dla tych, którzy pragną poznać ciekawy sposób 
ozdabiania konewki, wiaderka czy też metalowej doniczki. Łatwy  
sposób tworzenia spękań z użyciem jednego składnika reagującego z 
farbą akrylową nada decoupage`owi wyjątkowy charakter.  
Wszystkie materiały są w cenie szkolenia. Należy przynieść ochronny 
fartuch i małe nożyczki do paznokci. Uczestnicy dowiedzą się: 
- jak przygotować metalowe powierzchnie do malowania i przyklejania 
serwetek, 
- jak wykonać proste spękania medium „country” za pomocą gąbki,  
- jak zabezpieczyć i wykończyć pracę. 
Każdy z uczestników wykona:  
-  2 podkładki ćwicząc techniki nakładania preparatów i naklejania 
serwetki, 
-  samodzielnie wykona metalową doniczkę na kwiaty lub zioła 
wybraną przez siebie techniką. 
Warsztaty skierowane są do: nauczycieli, terapeutów i organizatorów 
czasu wolnego oraz dla osób pragnących zdobyć nowe umiejętności.  

cena: 
100 zł 

   85 zł* 

Przedszkole nr 140 
„Majsterklepka”  
os. Przyjaźni, 

Poznań – Winogrady, 
(przy Domu Kultury 

„Słońce”) 

 

 

 

® 



* 

Tytuł warsztatów: Słowne i matematyczne zabawy dydaktyczne. 

Prowadząca: Magdalena Iwanowska - trener PSPiA KLANZA 
 

26 II 2014 r. 
 

środa: 1600-2015 

(5 godz. dydakt.) 

 

Warsztaty prezentują różnorodne sposoby uatrakcyjnienia zajęć z 
zakresu mowy i myślenia oraz pojęć matematycznych. 
Przedstawiają działania z literą, słowem i  liczbą  w formie 
tematycznych  zabaw ruchowych, plastycznych oraz  twórczych  do 
wykorzystania przez nauczycieli grup „zerówkowych” i edukacji 
wczesnoszkolnej. 

cena: 
80 zł 

 65 zł* 

Nasze sale 
szkoleniowe przy  
ul. Poplińskich 12 
(Poznań-Wilda) 

 
 
 
Tytuł warsztatów: Idzie wiosna, idzie lato - czekaliśmy tylko na to, czyli wybrane elementy   

kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty  
Dziamskiej. 

Prowadząca: Elżbieta Burzyńska - trener PSPiA KLANZA 
 

7-8 III 2014 r. 
 

piątek: 1700-2000 

sobota:  900-1800 

(15 godz. dydakt.) 

 

Warsztaty prezentują wybrane elementy kinezjologicznego systemu 
kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej oparte 
na holistycznej koncepcji rozwoju człowieka. W programie warsztatów 
znajdują się ćwiczenia manipulacyjne, graficzne, ćwiczenia 
wpływające na stabilizację lateralną, ćwiczenia w składaniu papieru, 
zabawy kinezjologiczne oraz przykłady cykli zajęć zintegrowanych. 
Warsztaty nie są kontynuacją metod przedstawionych na jesienno-
zimowych warsztatach. 

cena: 
145 zł 

 125 zł* 

Nasze sale 
szkoleniowe przy  
ul. Poplińskich 12 
(Poznań-Wilda) 

 

 

 
Tytuł warsztatów: Zasadził dziadek wiersze w ogrodzie... - wariacje z wierszami J. Tuwima  

i A. Frączek. 

Prowadząca: Małgorzata Swędrowska - trener PSPiA KLANZA 
 

12 III 2014 r. 
 

środa: 1600-2015 

(5 godz. dydakt.) 

 

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, bibliotekarzy, studentów, 
animatorów kultury, którzy w swojej pracy wykorzystują tekst literacki 
do działania, przeżywania, inscenizowania i edukowania.  
Na warsztatach spojrzymy na wiersze od dołu i od góry, będziemy 
ożywiać słowa gestem, ruchem, tańcem i przedłużać kontakt dziecka    
z poezją o drobne, proste działania plastyczne. Bazą do wszystkich 
aktywności będą teksty Juliana Tuwima i współczesnej autorki, o 
której mówi się “Tuwim w spódnicy” – Agnieszki Frączek.  

cena: 
80 zł 

 65 zł* 

Nasze sale 
szkoleniowe przy  
ul. Poplińskich 12 
(Poznań-Wilda) 

 
 
 
Warsztaty gościnne: Elementy arteterapii w procesie stymulowania rozwoju dziecka. 

 Prowadząca: dr Katarzyna Sadowska - dr nauk humanistycznych     Nowość! 
 

15 III 2014 r. 
 

sobota:  900-1730 

(10 godz. dydakt.) 
 

 

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli propedeutycznej edukacji 
dziecka, wychowawców świetlic, pedagogów, psychologów szkolnych, 
wychowawców klas w szkołach podstawowych i gimnazjach. Celem 
zajęć jest przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności 
zastosowania arteterapii w procesie profilaktyki i terapii dzieci w 
wieku przedszkolnym i szkolnym. W ramach warsztatu ukazane 
zostaną założenia terapii przez twórczość, sposoby zastosowania 
elementów muzykoterapii, biblioterapii, dramy i terapii przez sztuki 
wizualne w pracy z dzieckiem (w placówce oświatowej). Temat 
wydaje się szczególnie istotny z uwagi na fakt, iż współcześni 
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni często 
pracują z dziećmi, które stanowią grupę określaną mianem osób z 
utrudnieniami rozwoju. Istotnym zatem wydaje się tworzenie 
programu profilaktyki i terapii dysharmonii rozwojowych 
skoncentrowanego „na czynnikach pozwalających wzbudzać, 
podtrzymywać, wzbogacać i różnicować aktywność jednostki, tak by 
przeżywane przez nią doświadczenia stawały się bazą rozwoju, 
umożliwiły zdobycie takich kompetencji, które pozwolą akceptować, 
ale także zmieniać siebie i środowisko, współdziałać z innymi, 
ukierunkowywać cele działań w sposób pozwalający osiągać dobrostan 
psychiczny” (H. Krauze – Sikorska). 

cena: 
120 zł 

 100 zł* 

Nasze sale 
szkoleniowe przy  
ul. Poplińskich 12 
(Poznań-Wilda) 

 
 



* 

Warsztaty gościnne: Efekt starej ceramiki, czyli jak wykonać ciekawy decoupage na szkle. 

Prowadząca:  Krystyna Pawlik - instruktor rękodzieła artystycznego     Nowość! 
 

19 III 2014 r. 
 

środa: 1600-2015 

(5 godz. dydakt.) 

 

Warsztaty są przeznaczone dla osób, które opanowały podstawy 
decoupage`u, wiedzą jak przygotować i zabezpieczyć wykonany 
przedmiot a przede wszystkim dla tych, którzy pragną poznać ciekawy 
sposób ozdabiania naczyń ze szkła i ceramiki preparatem 
dwuskładnikowym. W trakcie warsztatu przygotujemy talerze na 
wielkanocne jajka ozdabiając je motywami świątecznymi. Należy 
przynieść ochronny fartuch i małe nożyczki do paznokci.  
Uczestnicy dowiedzą się: 
- jak przygotować szklane powierzchnie do malowania i przyklejania 
serwetek, 
- jak osiągnąć efekt spękanej porcelany, 
- jak wykonać decoupage na spodniej i wierzchniej stronie talerza, 
- jak zabezpieczyć i wykończyć pracę. 
Każdy z uczestników samodzielnie wykona jeden talerz wybranym 
sposobem ozdobienia: naklejając motyw z serwetki na białym talerzu, 
oraz naklejając motyw z papieru na spodniej stronie przezroczystego 
talerza. Warsztaty skierowane są do wszystkich zainteresowanych 
pogłębianiem swoich umiejętności decoupage`u. 
 

cena: 
100 zł 

   85 zł* 

Przedszkole nr 140 
„Majsterklepka”  
os. Przyjaźni, 

Poznań – Winogrady, 
(przy Domu Kultury 

„Słońce”) 

 
 
 
 
Warsztaty gościnne: Teatr zmienia świat - czyli w jaki sposób niecodzienne zdarzenia 

podsuwają nam rozwiązania trudnych sytuacji w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

Prowadzący: Maciej Gendek - psycholog         Nowość!  
 

22 III 2014 r. 
 

sobota:  900-1730 

(10 godz. dydakt.) 

 

Na warsztatach zanurzymy się w świat snów - tych długich i krótkich,  
wyraźnych i jak za mgłą - poznamy ich znaczenie i potraktujemy je 
jako gotowy scenariusz do przygotowania improwizowanych 
przedstawień teatralnych. Dobra zabawa gwarantowana!  
Postacie, które stworzymy, posłużą nam do pracy nad sobą oraz 
przetestowania różnych sposobów postępowania w pracy, dzięki 
czemu: 
- twoi podopieczni chętniej zaangażują się w oferowane im zajęcia i  
  aktywności, 
- usprawnisz komunikację z dziećmi i młodzieżą,  
- odbiorcy będą Cię uważniej słuchali oraz dzielili się swoimi 
pomysłami.  
Aby uczestniczyć w warsztacie nie jest konieczne pamiętanie własnych 
snów. Warsztaty adresowane są do nauczycieli pracujących z dziećmi 
przedszkolnymi, szkolnymi oraz młodzieżą w każdym wieku. 

cena: 
120 zł 

 100 zł* 

Nasze sale 
szkoleniowe przy  
ul. Poplińskich 12 
(Poznań-Wilda) 

 

 

 

 
Tytuł warsztatów: Zabawa przy celtyckich dźwiekach. 

Prowadząca: Małgorzata Sikora - trener PSPiA KLANZAT          Nowość! 
 

26 III 2014 r. 
 

środa: 1600-2015 

(5 godz. dydakt.) 

 

Zielone wzgórza Irlandii, skoczne dźwięki i gromadne tańce bretońskie, 
gościnność i wesołe całonocne zabawy, słynne charakterystyczne 
plecionki – wszystko to sprawia, że kultura celtycka wzbudza 
zainteresowanie. Celtowie urządzali regularne konkursy, zawody 
muzyczne i taneczne.  I my przenieśmy się na chwilę  w świat muzyki i 
plecionek aby poczuć gościnność i umiłowanie wesołej zabawy 
dawnych i współczesnych mieszkańców „Wiecznie Zielonej Wyspy”. 

cena: 
80 zł 

 65 zł* 

Nasze sale 
szkoleniowe przy  
ul. Poplińskich 12 
(Poznań-Wilda) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



* 

Tytuł warsztatów: Zabawy spod trzepaka czyli jak to kiedyś bywało, kiedy dzieciakom się chciało. 

Prowadzące: Joanna Cieszyńska–Promińska, Małgorzata Sikora - trenerka PSPiA KLANZA                        Nowość! 
 

28-29 III 2014 r. 
 

piątek: 1600-2000 

sobota:  900-1700 

(15 godz. dydakt.) 

 

Pamiętacie czasy, kiedy zwisaliście z trzepaka w krótkich spodenkach 
lub warkoczykach w dół? Trzepak posiadał jakąś tajemną moc, która 
jak magnez ściągała wszystkich z najdalszych zakamarków podwórka. 
Bazując na zabawach z  naszego dzieciństwa i naszych rodziców 
stworzyłyśmy propozycje, które wzbogacą warsztat pracy nauczyciela 
o gry, tańce i prace plastyczne wspomagające wszechstronny rozwój 
dziecka, trenujące podzielność uwagi i poprawiające koordynację. W 
działaniach budzących w nas ciepłe wspomnienia towarzyszyć nam 
będą postacie, które pamiętamy z naszych pierwszych dobranocek. 
Poprzez popularyzację wartościowych, tradycyjnych i 
nieprzemijających zabaw, chcemy zachęcić dzieci do oderwania się od 
komputerów, tabletów, telewizorów oraz smartfonów i aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Nic tak, jak zwyczajna zabawa i dziecięce 
wygłupy nie rozwija wyobraźni i kreatywności. Na tych warsztatach 
pokażemy jak zaszczepić dzieciom pomysły, które nie pozwolą im się 
nudzić, a jednocześnie będą ich uczyły współpracy, rozwiązywania 
konfliktów, oraz pomogą kształtować relacje z rówieśnikami i zachęcą 
do aktywności fizycznej.  

cena: 
145 zł 

 125 zł* 

Nasze sale 
szkoleniowe przy  
ul. Poplińskich 12 
(Poznań-Wilda) 

 
 
 

Warsztaty gościnne: Sok z gumijagód - nauczyciel zmotywowany - czyli jak wykorzystywać swój  
autorytet oraz słabe strony do rozwijania relacji z dziećmi, młodzieżą oraz   
współpracownikami. 

Prowadzący: Maciej Gendek - psycholog  
  

2 IV 2014 r. 
 

 środa: 1600-2015 

(5 godz. dydakt.) 

 

Warsztaty poświęcone budowaniu świadomości potęgi wpływu własnej 
pozycji na relacje z dziećmi, młodzieżą oraz współpracownikami. 
Olbrzym łatwo może nie zauważyć, że depcze liliputa, jeśli zapomni        
o swoim rozmiarze. Podobnie my, jeśli nie jesteśmy świadomi swojej 
uprzywilejowanej pozycji, możemy nieumyślnie ranić i wywoływać 
reakcje buntu oraz sabotażu w relacjach. Te warsztaty uczą w formie 
zabawy nowych umiejętności, dzięki czemu: 
- dają narzędzia umożliwiające świadome podążanie za naturalnym 
rytmem zabawy dzieci, 
- pomagają płynnie komunikować się w relacjach, 
- umożliwiają budowanie relacji, w której dziecko zachęcone jest do 
korzystania z pełni swojego potencjału, 
- pomagają efektywnie korzystać ze swojej siły w relacjach                   
z podopiecznymi oraz współpracownikami. 
Warsztaty adresowane są do nauczycieli pracujących z dziećmi 
przedszkolnymi, szkolnymi oraz młodzieżą w każdym wieku. 

cena: 
80 zł 

 65 zł* 

Nasze sale 
szkoleniowe przy  
ul. Poplińskich 12 
(Poznań-Wilda) 

 
 

 
Warsztaty gościnne: Zabawy łatwe i przyjemne stymulujące mowę i poprawiające wymowę. 

Prowadząca: Elżbieta Strzelczak - neurologopeda       Nowość!  
  

4 IV 2014 r. 
 

piątek: 1600-2015 

(5 godz. dydakt.) 

 

Warsztaty skierowane do nauczycieli, pedagogów, którym zależy na 
ładnym, wyraźnym i złożonym mówieniu dzieci. Od kilku lat corocznie 
zwiększa się liczba dzieci z zaburzeniami mowy. Są to głównie 
opóźnienia w rozwoju mowy, dyslalie proste i złożone. Znaczna część 
dzieci ma także trudności z wypowiadaniem się. Na zadane pytania 
odpowiadają jednym lub dwoma wyrazami. Często ich wypowiedzi są 
mało zrozumiałe. Podstawą ładnego i wyraźnego mówienia jest 
prawidłowy tor oddechowy oraz otwieranie ust. W ostatnich latach 
obserwuje się, że dzieci mówią w szybkim tempie, nie otwierając ust, 
często na wdechu. W trakcie warsztatów przedstawiony zostanie 
obszerny zestaw prostych zabaw. Ich celem jest usprawnienie funkcji, 
takich jak: percepcja słuchowa, pamięć słuchowa, prawidłowe 
oddychanie, sprawność języka i warg, koncentracja uwagi, duża i mała 
motoryka. Dzięki takim zabawom dzieci nabierają poprawnych 
nawyków, rozwijają się u nich umiejętności potrzebne do prawidłowej 
artykulacji. 

cena: 
80 zł 

 65 zł* 

Nasze sale 
szkoleniowe przy  
ul. Poplińskich 12 
(Poznań-Wilda) 

 

 

 



* 

 
Warsztaty gościnne: Metoda Montessori - fakty i mity, czyli jak korzystać z niej mądrze  

w przedszkolu, w szkole i w domu rodzinnym. 

Prowadząca: Ewa Nikołajew-Wieczorowska – nauczyciel Montessori     Nowość! 
 

5 IV 2014 r. 
 

sobota:  900-1730 

(10 godz. dydakt.) 

 

Metoda Marii Montessori staje się w ostatnich latach coraz bardziej 
popularna i modna. Jedni są nią zafascynowani, inni oceniają 
krytycznie. Udział w warsztatach pozwoli na zweryfikowanie prawd i 
mitów dotyczących tej metody. Umożliwi poznanie zasad pracy  i 
wykorzystanie ich w codziennej działalności każdego pedagoga. A 
może przy okazji odkryjecie w sobie montessoriańskiego ducha? 
Zapraszamy do świata Montessori.  

cena: 
120 zł 

 100 zł* 

 

Nasze sale 
szkoleniowe przy  
ul. Poplińskich 12 
(Poznań-Wilda) 

 
 

K L A N Z A R N I A  Ś W I Ą T E C Z N A  
 

Wstęp wolny (nie jest konieczne wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne)  
 

9 IV 2014 r. 
 

środa 1730-1900
 

 

Spotkanie o charakterze warsztatowo-informacyjno-świątecznym. 
Zapraszamy zarówno tych, którzy już uczestniczyli w kursach naszego 
Stowarzyszenia jak i tych, którzy chcą dopiero zapoznać się z nami, 
poczuć atmosferę „klanzowych” spotkań i warsztatów. 

wstęp 
wolny 

 

Nasze sale 
szkoleniowe przy  
ul. Poplińskich 12 
(Poznań-Wilda) 

 
 
Warsztaty gościnne: Ja i moje zmysły, czyli o roli zmysłów w naszym życiu. 

Prowadzące:  Kinga Siejak, Elżbieta Turz - terapeutki integracji sensorycznej                             Nowość!  
 

12 IV 2014 r. 
 

sobota:  900-1730 

(10 godz. dydakt.) 

 

Gdyby zrobiono ankietę i zadano pytanie o to, ile mamy zmysłów, to 
spontaniczna odpowiedź brzmiałaby: pięć. Tymczasem okazuje się, że 
jest ich siedem. Oprócz znanych nam – wzroku, słuchu, smaku, węchu 
i dotyku, działają jeszcze: tajemnicza propriocepcja i równie dziwnie 
brzmiący układ przedsionkowy. Gdy czujemy jakiś zapach, potrafimy 
powiedzieć czy jest on ładny czy też nie. Gdy wycieramy się 
ręcznikiem po kąpieli wiemy czy ręcznik jest miękki lub szorstki. A co  
dzieje się wtedy gdy nasze zmysły nieprawidłowo przetwarzają 
odbierane informacje? Wtedy miękki ręcznik będzie wydawał się w 
dotyku szorstki, zapach róży drażniący i niemiły, a bujanie na 
huśtawce będzie czymś stresującym i nieprzyjemnym. Często mówimy 
o zmysłach, ale nie zastanawiamy się czy informacje z nich płynące 
odczuwamy w prawidłowy sposób. Statystycznie na każdą grupę 
przedszkolną lub klasę przypada 3-4 dzieci z zaburzeniami 
przetwarzania sensorycznego – każdy z nas spotyka te dzieci na co 
dzień. Dzięki naszym warsztatom poznacie Państwo działanie 
wszystkich siedmiu zmysłów i dowiecie się jakie są konsekwencje ich 
nieprawidłowego działania. Nauczycie się  zauważać pierwsze 
symptomy zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci. Pokażemy 
przykładowe zachowania dzieci z zaburzeniami przetwarzania 
sensorycznego, a także powiemy jak ułatwić i ulepszyć swoją pracę 
podczas zajęć. 

cena: 
120 zł 

 100 zł* 

 

Nasze sale 
szkoleniowe przy  
ul. Poplińskich 12 
(Poznań-Wilda) 

 
 
Warsztaty gościnne: Rejs na pełnych żaglach - czyli jak stale odkrywać i wzmacniać nasze silne 

strony w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

Prowadzący: Maciej Gendek - psychologT                                                                  Nowość!  
 

          12 IV 2014 r. 
 

sobota:  900 – 1730 

(10 godz. dydakt.) 

 

Praca z dziećmi i młodzieżą daje dużo satysfakcji. W jej trakcie 
wchodzimy w kontakt z drugim człowiekiem. W naszym wnętrzu 
doświadczamy wtedy często napięcia pomiędzy przekonaniem o swojej 
wartości i  kompetencji z jednej strony, a świadomością naszej 
niedoskonałości z drugiej. Zajęcia uczą w jaki sposób nie poddawać 
siebie samych ostrej krytyce oraz nie pozwalać na to innym.   
Warsztaty, poprzez wspólną zabawę, umożliwią Ci: 
 - pełniejsze odkrycie Twoich silnych stron, 
 - poznanie oraz wychowanie Twojego "krytyka wewnętrznego", 
 - uodpornienie się na krytykę z zewnątrz, 
 - używanie Twoich zasobów z korzyścią dla rozwoju Twoich   
  podopiecznych. 
Warsztaty adresowane są do nauczycieli pracujących z dziećmi 
przedszkolnymi,  szkolnymi oraz młodzieżą w każdym wieku. 

cena: 
120 zł 

  100 zł* 

Nasze sale 
szkoleniowe przy 
 ul. Poplińskich 12  

(Poznań-Wilda)  

 



* 

Warsztaty gościnne: Milusiowe opowieści - aktywne słuchanie i opowiadanie metodą Flannelgraph. 

Prowadząca:  Anna Wójcik - logopeda          Nowość! 
 

26 IV 2014 r. 
 

sobota:  900-1730 

(10 godz. dydakt.) 

 

Poznaj Milusiowe rymy,  
bo na zmiany przyszła pora. 
Nauczyciel jest ciekawszy  
od gry i telewizora! 
 
Podczas wspólnych opowiadań 
czas nam wszystkim miło zleci. 
Jeśli chcesz zobaczyć magię 
do zabawy zaproś dzieci... 
 
Poznasz tu tyle historii 
ile w głowie się nie zmieści. 
Sięgnij szybko do kuferka 
Milusiowych opowieści! 
 
Warsztaty skierowane są do nauczycieli przedszkoli, klas I-III, 
logopedów, wychowawców świetlicy, bibliotekarzy, a także rodziców, 
którzy chcą zapoznać się z ciekawym sposobem prezentacji wierszy, 
opowiadań, rymowanek za pomocą metody Flannelgraph – flannel 
board stories. Flannel board to tablica flanelowa bądź filcowa, na 
której umieszczane są elementy opowiadania  
Każdy uczestnik przygotuje taką tablicę, a wiersze i ilustracje otrzyma 
na płycie CD.  

cena: 
120 zł 

 100 zł* 

 

Nasze sale 
szkoleniowe przy  
ul. Poplińskich 12 
(Poznań-Wilda) 

 
 

Tytuł warsztatów: Mandale - twórcza zabawa i odprężenie. 

Prowadzący:  Katarzyna Nowacka–Jakubowska - trener PSPiA KLANZA 

 

7 V 2014 r. 
 

 środa: 1600-2015 

(5 godz. dydakt.) 

 

Wykorzystanie mandali w pracy z dziećmi pozwala na rozwijanie 
twórczego myślenia i pobudzanie wyobraźni. Tworzenie mandali 
rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, ma także pozytywny wpływ 
na koncentrację uwagi, wycisza, relaksuje i odpręża, a przede 
wszystkim daje satysfakcję twórczą, co powoduje wzrost aktywności  
u dzieci nieśmiałych.  
Warsztaty w sposób teoretyczny i praktyczny wprowadzają w technikę 
mandali: 

 przyjrzymy się różnym sposobom wykorzystania mandali  
w zabawie, edukacji, arteterapii i samorozwoju  

 podczas warsztatów będziemy starali się odkryć nowy sposób 
wyrażania siebie poprzez rysunek  

Zapraszamy nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym 
i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarzy oraz pedagogów  
i nauczycieli zainteresowanych wzbogaceniem swojego warsztatu pracy 
przez techniki arteterapeutyczne. 
Warsztaty nie maja charakteru religijnego.  

cena: 
80 zł 

 65 zł* 

Nasze sale 
szkoleniowe przy  
ul. Poplińskich 12 
(Poznań-Wilda) 

 
 
 
Tytuł warsztatów: Dla dzieci, z dziećmi, o dzieciach - kreatywne prowadzenie grup dziecięcych. 

 Prowadząca: Anna Jendryka - trener PSPiA KLANZAT 
 

9-10 V  2014 r. 
 

piątek: 1500-2000 

sobota: 800-1830 

(20 godz. dydakt.) 

 

Celem warsztatów jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność 
swobodnego i otwartego sposobu pracy z dziećmi, samodzielnego 
"komponowania" imprez dla dzieci i rodziców. Warsztaty są próbą 
odpowiedzi na pytania: statyczna akademia czy swobodna forma 
zabawy? Perfekcyjnie przygotowany taniec czy zabawa integracyjna? 
Dzieci na scenie - rodzice na widowni czy wspólne działanie? Program 
zajęć obejmuje przede wszystkim naukę  tańców oraz wielu zabaw i 
ćwiczeń ułatwiających nauczycielom pracę z dziećmi i współpracę z 
rodzicami. Zajęcia podzielne są na trzy bloki: zabaw integracyjnych na 
każda okazję, tańców i zabaw ułatwiających przeprowadzenie imprezy 
grupowej (tzw. „blok urodzinowy”) oraz blok tzw. „hiszpański”. 

cena: 
165 zł 

 145 zł* 

Nasze sale 
szkoleniowe przy  
ul. Poplińskich 12 
(Poznań-Wilda) 

 
 
 
 



* 

Warsztaty gościnne: Decoupage dla wtajemniczonych, czyli jak wykonać pudełko na chusteczki 
 

Prowadząca: Krystyna Pawlik – instruktor rękodzieła artystycznego     Nowość!  
 

14 V 2014 r. 
 

środa: 1600-2015 

(5 godz. dydakt.) 

 

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które opanowały podstawy 
decoupage`u (wydzieranie i przyklejanie serwetki, papieru ryżowego i 
papieru „soft”) oraz tych, którzy pragną poznać technikę postarzania 
odpowiednim medium do spękań. Prosty sposób z użyciem jednego 
składnika reagującego z farbą akrylową nada decoupage`owi 
wyjątkowy charakter. W tej technice motywy przykleja się na 
powstałych już pęknięciach. Wszystkie materiały są w cenie szkolenia. 
Należy przynieść ochronny fartuch i małe nożyczki do paznokci. 
Uczestnicy dowiedzą się: 
- jak wykonać proste spękania preparatem jednoskładnikowym za 
pomocą gąbki i pędzla, 
- jak zabezpieczyć i wykończyć pracę. 
Każdy z uczestników wykona:  
- podkładki ćwicząc 2 sposoby nakładania preparatów do spękań i 
naklejania serwetki, 
-  samodzielnie wykona pudełko wybraną przez siebie techniką. 
Warsztaty skierowane są do: nauczycieli, terapeutów i organizatorów 
czasu wolnego oraz dla osób pragnących zdobyć nowe umiejętności. 

cena: 
100 zł 

   85 zł* 

Przedszkole nr 140 
„Majsterklepka”  
os. Przyjaźni, 

Poznań – Winogrady, 
(przy Domu Kultury 

„Słońce”) 

 
 

Dzień Tańca z Klanzą!!!   Zapraszamy wszystkich serdecznie!!! 
Prowadzący: trenerzy i animatorzy PSPiA KLANZA Oddział w Poznaniu 

 

15 V 2014 r. 
 

czwartek 1700-1900 

Serdecznie zapraszamy na DZIEŃ TAŃCA Z KLANZĄ!!! Chcielibyśmy 
zaprosić naszych sympatyków, ich rodziny, studentów, wolontariuszy, 
dzieci, osoby starsze, do wspólnej zabawy. Razem nauczymy się kilku 
tańców i zatańczymy je w Poznaniu, a z nami wszystkie inne ośrodki 
Klanzy w Polsce... tego samego dnia! Zapraszamy zarówno tych, którzy 
już uczestniczyli w działaniach naszego Stowarzyszenia jak i tych, 
którzy chcą dopiero zapoznać się z nami, poczuć atmosferę 
„klanzowych” spotkań!  
Po pierwszej godzinie tańców zapraszamy do udziału  
w zabawach przy stoiskach animacyjnych. Bądźcie tego dnia z nami!!! 

wstęp 
wolny 

Najprawdopodobniej 
Cytadela lub inne 

znane miejsce            
w Poznaniu! 

Dokładne informacje 
pojawią się na stronie 

internetowej na 
początku maja. 

 
 
 

Tytuł warsztatów: Kwiaty z bibuły i krepiny. 

Prowadząca: Lucyna Bzowska - trener PSPiA KLANZAT                                                                  Nowość!  
 

16 V 2014 r. 
 

 piątek: 1600-2015 

(5 godz. dydakt.) 

 

Warsztaty zapoznają uczestników z prostymi technikami wykonania 
różnych gatunków kwiatów z bibuły i krepiny.  
Podczas warsztatów wykonamy wiosenne kwiaty (żonkile, konwalie, 
tulipany, kwiaty jabłoni i magnolii). 

cena: 
100 zł 
  80 zł* 

 

Nasze sale 
szkoleniowe przy  
ul. Poplińskich 12 
(Poznań-Wilda) 

 
 
 

Tytuł warsztatów: Inspirowane folklorem – proste tańce integracyjne, piosenki, zabawy i działania  
plastyczne.  Część I 

Prowadzący: Mirosław Bzowski - trener PSPiA KLANZAT 
 

16-17 V 2014 r. 
 

piątek: 1700-2000 

sobota:  900-1800 

(15 godz. dydakt.) 

 

Warsztaty adresowane są  do nauczycieli przedszkoli, szkół oraz 
wychowawców placówek socjalnych i kulturalno – oświatowych. 
W programie propozycje zabaw  muzycznych, taneczno-ruchowych, 
pląsów, zabaw na powitanie i pożegnanie, proste tańce integracyjne 
oparte na figurach i  motywach  tańców regionalnych oraz działania 
plastyczne, których motywem przewodnim jest folklor, obrzędy 
ludowe i pory roku. Uczestnicy poznają metody umożliwiające w 
atrakcyjny i przystępny  sposób wykorzystanie tradycyjnej muzyki 
ludowej w pracy w grupach.  
Tematyka warsztatów pogrupowana jest w trzy bloki tematyczne: 
„Wozy malowane”, „Na wiejskim podwórku” i „Karuzela z porami 
roku”. Warsztaty gwarantują dużą porcję dobrej zabawy, ruchu, 
odprężenia oraz kontakt z ludową twórczością artystyczną. 

cena: 
180 zł 

 160 zł* 
 

Cena 
z płytą 

CD! 

 

Nasze sale 
szkoleniowe przy  
ul. Poplińskich 12 
(Poznań-Wilda) 

 



* 

Tytuł warsztatów: Jak ciekawie prowadzić zajęcia z grupą? – wykorzystanie gier, rekwizytów   
i plansz dydaktycznych. 

Prowadząca: Lucyna Bzowska - trener PSPiA KLANZAT  
   

17 V 2014 r. 
 

 sobota: 900-1300 

(5 godz. dydakt.) 

W programie przykłady wykorzystania dużych plansz edukacyjnych w 
różnych kierunkach edukacji – przykłady zabaw doskonalących 
obliczenia matematyczne, pojęcia dotyczące podstawowych figur 
matematycznych, orientację w przestrzeni, zabawy językowe, 
pogłębiające słownictwo i operowanie nim, ćwiczące pamięć, 
spostrzeganie, analizowanie, kojarzenie, abstrahowanie, pobudzające 
aktywne słuchanie, zabawy ruchowe oraz przykłady wykorzystania gier 
logicznych w pracy z grupą.  

cena: 
80 zł 

 65 zł*  

Nasze sale 
szkoleniowe przy  
ul. Poplińskich 12 

w Poznaniu 

 
 

Tytuł warsztatów: Żeby nam się chciało chcieć - profilaktyka wypalenia zawodowego w pracy  
wychowawczej. 

Prowadząca: Magdalena Szutarska - psycholog, trener PSPiA KLANZAT  
 

17 V 2014 r. 
 

sobota:  900-1730 

(10 godz. dydakt.) 

 

Serdecznie zapraszamy na warsztaty, których celem jest  
zastanowienie się nad  zjawiskiem wypalenia zawodowego,  poznanie 
przyczyn jego powstawania,  działania profilaktyczne oraz 
wypracowanie sposobów  radzenia sobie ze stresem i zniechęceniem w 
pracy wychowawczej. Oprócz zagadnień merytorycznych szkolenie 
zawiera elementy metody Klanzy: ćwiczenia relaksujące, 
rozluźniające, budujące dobry nastrój uczestników oraz  ruchowe 
zabawy integracyjne. 

cena: 
120 zł 

 100 zł* 

Pracownia 
Psychologiczna,  
os. Wichrowe 
Wzgórze 11c, 

Poznań, 
(blok za Pizza Hut) 

 
 

 Tytuł warsztatów: Figurowy zawrót głowy - przedszkolak w świecie geometrii. 

Prowadząca: Sylwia Reichel - trener PSPiA KLANZAT   
  

21 V 2014 r. 
 

 środa: 1600-2015 

(5 godz. dydakt.) 

 

Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, 
nauczania zintegrowanego, pracowników placówek opiekuńczo-
wychowawczych. W programie umieszczono wybrane zagadnienia z 
psychologii rozwojowej, gry i zabawy ruchowe oraz plastyczne 
wprowadzające dziecko w świat matematyki i zachęcające do 
odkrywania pojęć z zakresu geometrii. 

cena: 
80 zł 

 65 zł* 

Nasze sale 
szkoleniowe przy  
ul. Poplińskich 12 
(Poznań-Wilda) 

 

 
Tytuł warsztatów: Wolno - nie wolno – czyli o tym jak rozsądnie wyznaczać granice i nauczyć  

dziecko zasad. 

 Prowadząca: Sylwia Trzeciak - trener PSPiA KLANZAT  
 

24 V 2014 r. 
 

sobota:  900-1730 

(10 godz. dydakt.) 

 

Dlaczego dzieci bywają nieznośne? Jednego dnia dostosowują się do 
ustalonych reguł i rytuałów, a drugiego wydają się całkowicie o nich 
zapominać. Im bardziej prosimy je o przestrzeganie zasad, tym 
bardziej je łamią. Dlaczego tak się dzieje? Jak sobie z tym poradzić? 
Na warsztatach zastanowimy się jak ustalać zasady i wyznaczać 
granice. W jaki sposób być konsekwentnym, a kiedy pozwolić sobie na 
elastyczność. Karać czy nie? A jeśli tak, to w jaki sposób? Czym różni 
się kara od konsekwencji i co z tego wynika? Jakie zabawy i ćwiczenia 
mogą pomóc dzieciom w zrozumieniu i przestrzeganiu reguł?  
Nauczyciele otrzymają materiały szkoleniowe oraz zestaw zabaw, 
które mogą pomóc w procesie ustalania reguł i wyznaczania granic. 

cena: 
120 zł 

 100 zł* 

Nasze sale 
szkoleniowe przy  
ul. Poplińskich 12 
(Poznań-Wilda) 

 

 

Tytuł warsztatów: Nowe fabularyzowane zabawy z chustą. 

Prowadząca: Małgorzata Sikora - trener PSPiA KLANZAT 
  

28 V 2014 r. 
 

 środa: 1600-2015 

(5 godz. dydakt.) 

 

Chusta animacyjna KLANZY to doskonałe narzędzie do pracy z dziećmi i 
młodzieżą. Zajęcia z nią  integrują, motywują, rozwijają, relaksują, 
przełamują opór, ośmielają,  pozwalają lepiej się poznać, sprawdzić 
wiedzę dzieci albo przeżyć niezwykłą podróż w krainę wyobraźni. 
Podczas szkolenia wykorzystamy chustę w zabawach 
fabularyzowanych, które poświęcone są realizacji określonego tematu 
(baśnie, bajki, opowiadania). Naucz się pracować z CHUSTĄ KLANZY i 
wykorzystaj jej potencjał! (Aby wziąć udział w szkoleniu nie jest 
konieczny udział w jego poprzedniej części). 

cena: 
80 zł 

 65 zł* 

Nasze sale 
szkoleniowe przy  
ul. Poplińskich 12 
(Poznań-Wilda) 



* 

 
Tytuł warsztatów: Dobre rozdanie. Karty dialogowe jako inspiracja i narzędzie wspierające proces   

                 terapii i rozwoju 

Prowadzący: Magdalena Szutarska, Marcin Adamski - psychologowie, trenerzy PSPiA KLANZAT  
 

31 V 2014 r. 
 

sobota:  900-1730 

(10 godz. dydakt.) 

 

Karty dialogowe to niezwykłe narzędzie łączące w sobie wartość m.in. 
diagnostycznych metod projekcyjnych, psychorysunku, metafory czy 
gry. Wieloznaczna symbolika otwiera ich użytkownika na 
doświadczanie siebie w sposób bezpieczny i kreatywny zarazem. 
Warsztaty poświęcone są poszerzaniu umiejętności twórczego 
wykorzystania kart dialogowych w procesie terapeutycznym i 
diagnostycznym. Ich adresatami są osoby zajmujące się na co dzień 
pomaganiem innym (dzieciom, dorosłym), tak w kontakcie 
indywidualnym jak i grupowym. Warsztaty dają także okazję do 
niezwykłej wędrówki w świat własnych przeżyć, pragnień i twórczej 
siły. Na szkoleniu będzie możliwość kupienia kart.  
Uwaga! Szkolenie ma wyższą cenę ze względu na maksymalnie 16-to 
osobową liczbę uczestników  oraz dwóch prowadzących.  

cena: 
120 zł 

 100 zł* 

Pracownia 
Psychologiczna,  
os. Wichrowe 
Wzgórze 11c, 

Poznań, 
(blok za Pizza Hut) 

 

 

Tytuł warsztatów: Fruwające ławki - aktywne nauczanie w edukacji wczesnoszkolnej. 

Prowadząca: Małgorzata Swędrowska - trener PSPiA KLANZAT  
  

4 VI 2014 r. 
 

 środa: 1600-2015 

(5 godz. dydakt.) 
 

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i studenci kierunków 
pedagogicznych zdobędą na warsztatach niestereotypowe spojrzenie 
na takie zaaranżowanie procesu nauczania-uczenia się w klasie, by 
zdobywanie wiedzy i szkoła kojarzyła się uczniom z przygodą, radością, 
zabawą, ale i systematycznie zwiększanym wysiłkiem, który trzeba 
włożyć w naukę. W programie szkolenia: tańce integracyjne w każdej 
pozycji, zabawy łączące dydaktyzm i wychowanie, rola ustawienia 
mebli w sali i ich różnorodne zastosowanie, rymowanki, nowe piosenki 
na znane melodie utrwalające zdobywaną wiedzę, oraz to, co 
wypracują uczestnicy warsztatów. 

cena: 
80 zł 

 65 zł* 

Nasze sale 
szkoleniowe przy  
ul. Poplińskich 12 
(Poznań-Wilda) 

 

 
Tytuł warsztatów: Harce w kręgu i na łące, czyli gotowych pomysłów tysiące  - elementy metodyki 

zuchowej i pedagogiki zabawy w pracy z grupą przedszkolną i z klasą w edukacji 
wczesnoszkolnej 

 Prowadząca: Małgorzata Swędrowska - trener PSPiA KLANZAT  
 

6-7  VI 2014 r. 
 

piątek: 1400-2000 

sobota:  900-1500 

(15 godz. dydakt.) 

 

Warsztaty stanowią inspirację zarówno dla nauczycieli 
rozpoczynających pracę w przedszkolach i szkołach, jak i dla mistrzów 
sztuki nauczania - uczenia się. Program warsztatów obejmuje 
budowanie obrzędowości grupy poprzez m.in. gawędy przy 
świecznisku, tańce integracyjne, szyfry i totem, majsterkę minutkę i 
pląsy czyli pomysły na przerwy śródzajęciowe, zdobywanie sprawności 
indywidualnych jako indywidualizowanie rozwoju dziecka, okrzyki, 
zwyczaje i tajemnice czyli sposoby na uatrakcyjnianie zajęć 
edukacyjnych. 

cena: 
145 zł 

 125 zł* 

Nasze sale 
szkoleniowe przy  
ul. Poplińskich 12 
(Poznań-Wilda) 

 

 

Tytuł warsztatów: W kolorowym świecie - gry i zabawy z chustą animacyjną. 

Prowadząca: Małgorzata Sikora - trener PSPiA KLANZAT      Nowość! 
  

11 VI 2014 r. 
 

 środa: 1600-2015 

(5 godz. dydakt.) 

Tęczowa chusta i milion pomysłów - tak niewiele trzeba, aby w 
atrakcyjny i pożyteczny sposób zorganizować czas dzieciom, 
młodzieży, dorosłym. Wspólna zabawa to coś więcej niż sposób 
wspólnego działania. Staje się ona symbolem wspólnoty. Pomaga 
dostrzec wartości w innych ludziach. Zabawy z chustą ożywiają relacje 
w grupie, integrują nawet wiele osób i zachęcają je do współpracy. 
Chusta animacyjna umożliwia lepsze poznanie dzieci , ułatwiła wejście 
w grupę, oraz pokonywanie lęku przed nową sytuacją. Wyzwala radość, 
rozładowuje napięcia i powoduje, że dzieci są otwarte i spontaniczne. 
Jest to atrakcyjna forma zabawy, która daje dzieciom dużo swobody, 
wyzwala ich własną aktywność. Zapraszamy na kolejne warsztaty gdzie 
znajdziecie zabawy o atrakcyjnej formie, angażujące emocjonalnie, 
wywołujące śmiech dzieci, bazujące na spontanicznej ich aktywności i 
pobudzające je do działań kreatywnych. 

cena: 
80 zł 

 65 zł* 

Nasze sale 
szkoleniowe przy  
ul. Poplińskich 12 
(Poznań-Wilda) 

 



* 

Tytuł warsztatów: Ćwiczmy zdrowo na wesoło - Tańczące stopy – tańce i zabawy kształtujące  
prawidłową postawę i przeciwdziałające wadom stóp u dzieci. 

 Prowadząca:  Sylwia Reichel - trener PSPiA KLANZAT 
 

14 VI 2014 r. 
 

sobota:  900-1730 

(10 godz. dydakt.) 

 

Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego i 
wczesnoszkolnego, wychowawców  placówek socjalnych i kulturalno-
oświatowych, nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów 
gimnastyki korekcyjnej. Uczestnicy poznają nowe, ciekawe, tańce 
integracyjne i zabawy zawierające ćwiczenia kształtujące prawidłową 
postawę oraz zapobiegające najczęściej występującej wadzie stóp u 
dzieci jaką jest płaskostopie. Każdy nauczyciel dbający o prawidłowy 
rozwój fizyczny swoich podopiecznych znajdzie tutaj nowatorskie i 
jednocześnie nieskomplikowane propozycje, które z powodzeniem 
wykorzysta w swojej pracy. 

cena: 
120 zł 

 100 zł* 

Nasze sale 
szkoleniowe przy  
ul. Poplińskich 12 
(Poznań-Wilda) 

 

* niższą opłatę płacą członkowie Stowarzyszenia (mający uregulowane składki członkowskie) 

oraz studenci dzienni (po okazaniu legitymacji) 

 

Na wszystkie warsztaty i spotkania prosimy o zabieranie ze sobą swobodnego stroju 

i koniecznie obuwia na zmianę. 

 

 
Jak zgłosić się indywidualnie na warsztaty?        
 

Prowadzimy wyłącznie system zapisów przez Internet. Aby wypełnić formularz zgłoszeniowy należy 
wejść na stronę www.klanza.poznan.pl i wybrać zakładkę „zapisy na warsztaty”. 

 

 

Opłaty za szkolenia 
 
Opłaty za warsztaty przyjmujemy WYŁĄCZNIE PRZELEWEM! Brak wpłaty na konto  
w ustalonym terminie jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników warsztatów! 
 
Numer konta bankowego, na które prosimy przekazywać pełną opłatę za warsztaty – najpóźniej na 21 
dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów: 14 1020 4027 0000 1102 0737 2420, 
PKO BP SA, PSPiA KLANZA, Oddział w Poznaniu, os. B. Chrobrego 21/70, 60-681 Poznań. 
W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko, tytuł warsztatów i termin. 

 
 
 
Oferta warsztatowa dla zorganizowanej grupy 
 
W naszym Stowarzyszeniu możecie Państwo zamówić warsztaty i szkolenia dla zorganizowanej grupy (np. jednego 
lub kilku przedszkoli, szkół, ośrodków kultury, dla grup realizujących projekty unijne itp.). Zajęcia mogą odbywać 
się na terenie Państwa placówki - w Poznaniu lub na terenie Wielkopolski. Dokładniejsze opisy zajęć znajdują się na 
naszej stronie www.klanza.poznan.pl -„Oferta dla zorganizowanych grup”. 
 
W tym roku proponujemy: 

 Metody integracyjne w pracy z grupą - wprowadzenie do pedagogiki zabawy (15-20 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Agnieszka Kaczmarczyk 

 Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy (20 godz. dydakt.) 
Prowadzące: Anna Jendryka, Małgorzata Wojtkowiak, Agnieszka Kaczmarczyk 

 Maluchy rosną nie tylko wiosną (20 godz. dydakt.) 
Prowadzące: Anna Jendryka, Małgorzata Wojtkowiak, Agnieszka Kaczmarczyk 

 Biblioterapia jako twórcza metoda wspierania rozwoju dziecka (15 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Katarzyna Nowacka –Jakubowska 

 Czytam i tworzę – elementy arteterapii w twórczym wspomaganiu rozwoju dziecka (5 godz. dydakt) 
Prowadząca: Katarzyna Nowacka –Jakubowska 

http://www.klanza.poznan.pl/
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 Kreatywne gazet darcie – twórcze zabawy z gazetami z wykorzystaniem arteterapii (5 godz. dydakt) 
Prowadząca: Katarzyna Nowacka –Jakubowska 

 Mandala – twórcza zabawa i odprężenie ( 5 godz. dydakt) 
Prowadząca: Katarzyna Nowacka –Jakubowska 

 Rurowy dżem-podstawowe sposoby wykorzystania Bum Bum Rurek w zabawie i edukacji (10 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Dorota Jaskólska 

 W każde święta buzia uśmiechnięta czyli upominki od małego dla dużego (15 godz. dydakt.) 
 Prowadząca: Małgorzata Sikora 

 Aby EKOlogiczne stało się logiczne (10 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Dorota Jaskólska 

 Zabawy spod trzepaka czyli jak to kiedyś bywało, kiedy dzieciakom się chciało ( 15 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Małgorzata Sikora 

 Muzyka etniczna w zabawach dla dzieci (15 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Małgorzata Sikora 

 Taneczne doznania łączące pokolenia  cz.I (15 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Małgorzata Sikora 

 Taneczne doznania łączące pokolenia  cz.II (10 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Małgorzata Sikora 

 Nastrojowe brzmienia celtyckiej harfy (15-20 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Małgorzata Sikora  

 Kreatywne znaczenie zabawy w pracy pedagogicznej (10-20 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Agnieszka Kaczmarczyk 

 Dla dzieci, z dziećmi, o dzieciach - kreatywne prowadzenie grup dziecięcych (15-20 godz. dydakt.) 
Prowadzące: Anna Jendryka, Agnieszka Kaczmarczyk, Małgorzata Wojtkowiak 

 Dziecko trudne - jak postawa nauczyciela wpływa na funkcjonowanie dziecka i grupy (15-20 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Agnieszka Kaczmarczyk 

 Folkowa zabawa - integracyjne formy polskich tańców ludowych cz. I (15 godz. dydakt.) 
Prowadzący: Lucyna i Mirosław Bzowscy 

 Folkowa zabawa – integracyjne formy polskich tańców ludowych cz. II (15 godz. dydakt.) 
Prowadzący: Lucyna i Mirosław Bzowscy 

 Inspirowane folklorem –proste tańce, zabawy, piosenki i działania plastyczne cz. I (15 godz. dydakt.) 
Prowadzący: Lucyna i Mirosław Bzowscy 

 Taneczne spotkania z Klanzą cz.I i II (15 godz. dydakt.) 
Prowadzący: Lucyna i Mirosław Bzowscy 

 Roztańczone, rozśpiewane, rozbawione przedszkole - tańce i zabawy na różne uroczystości przedszkolne i 
szkolne (15 godz. dydakt.)  
Prowadząca: Sylwia Reichel 

 Wio koniku, ruszaj z nami - łatwe tańce z piosenkami. Nowoczesne aranżacje piosenek znanych i 
popularnych (20 godz. dydakt.)  
Prowadzące: Anna Jendryka, Agnieszka Kaczmarczyk, Małgorzata Wojtkowiak  

 Tańczące stopy - ćwiczmy zdrowo na wesoło. Tańce i zabawy kształtujące prawidłową postawę i 
zapobiegające wadom stóp u dzieci (10 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Sylwia Reichel 

 Od samby do walca wiedeńskiego – integracyjne formy tańca towarzyskiego (12-15 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Sylwia Reichel 

 Harce w kręgu i na łące, czyli gotowych pomysłów tysiące - elementy metodyki zuchowej i pedagogiki 
zabawy w pracy z grupą przedszkolną i z klasą w edukacji wczesnoszkolnej (15-20 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Małgorzata Swędrowska 

 Budowanie dobrych relacji w pracy nauczyciela i grupy (10 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Małgorzata Swędrowska 

 Idzie jesień, idzie zima, a mnie nuda się nie trzyma - czyli wybrane elementy kinezjologicznego systemu 
kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej (10-15 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Elżbieta Burzyńska 
UWAGA! W roku szkolnym 2013/2014 szkolenie można zamówić tylko na terenie Poznania i okolic  

 Idzie wiosna, idzie lato, czekaliśmy tylko na to - czyli wybrane elementy kinezjologicznego systemu 
kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej (10-15 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Elżbieta Burzyńska 
UWAGA! W roku szkolnym 2013/2014 szkolenie można zamówić tylko na terenie Poznania i okolic 

 Żeby nam się chciało chcieć - profilaktyka wypalenia zawodowego w pracy wychowawczej  
(10 godz. dydakt.) 
Prowadzące: Magdalena Szutarska, Agnieszka Kaczmarczyk 



* 

 Dobre rozdanie. Karty dialogowe jako inspiracja i narzędzie wspierające proces terapii i rozwoju  
      (10 godz. dydakt.) 

Prowadzący: Magdalena Szutarska, Marcin Adamski  

 Wolno - nie wolno - czyli o tym jak rozsądnie wyznaczać granice i nauczyć dziecko zasad (10 godz. 
dydakt.) 
Prowadząca: Sylwia Trzeciak 

 Zasadził dziadek wiersze w ogrodzie…- wariacje z wierszami J. Tuwima i A. Frączek (5 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Małgorzata Swędrowska 

 Fruwające ławki – aktywne nauczanie w edukacji wczesnoszkolnej (5 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Małgorzata Swędrowska 

 Uchwycić się obłoków baśni- wykorzystanie mniej znanych baśni z różnych stron świata w szkole i w 
przedszkolu (5 godz. dydakt.) Prowadząca: Małgorzata Swędrowska  

 Zostań opowiadaczem! – fenomen słowa mówionego i jego wpływ na dzieci w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym (5 godz. dydakt.)  
Prowadząca: Małgorzata Swędrowska 

 Tatami pod stopami- czyli odrobina Japonii w zabawie i twórczości ( 5 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Katarzyna Nowacka-Jakubowska 

 Tupie, krzyczy, marudzi, czyli co z ta złością? ( 5 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Sylwia Trzeciak 

 O trampolinie i super krasnoludku - czyli o tym jak kształtować poczucie własnej wartości u dziecka  
(5 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Sylwia Trzeciak 

 Oswoić nadpobudliwość – praca z dzieckiem nadpobudliwym (4 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Sylwia Reichel 

 Figurowy zawrót głowy-przedszkolak w świecie geometrii ( 5 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Sylwia Reichel 

 Kocham i daję dobry przykład - metody wychowawcze i pedagogika serca Janusza Korczaka  
(5 godz. dydakt.) 
 Prowadząca: Małgorzata Swędrowska  

 Zabawy z chustą (4 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Małgorzata Sikora 

 Nowe fabularyzowane zabawy z chustą (kontynuacja szkolenia: Zabawy z chustą) ( 5 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Małgorzata Sikora 

 Sztuka komunikowania się w przedszkolu (4 godz. dydakt.) 
Prowadzące: Magdalena Iwanowska, Jolanta Strączkowska 

 O czym marzy słońce? – rozwijanie dyspozycji twórczych dzieci w wieku przedszkolnym ( 4 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Magdalena Iwanowska 

 Podróże do krainy łagodności - proste techniki i ćwiczenia relaksacyjne dla dzieci (4 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Anna Jendryka 

 Jak współpracować z rodzicami w przedszkolu i szkole (4-6 godz. dydakt.)  
Prowadząca: Anna Jendryka 

 Pedagogika zabawy - zarys metod aktywizujących (4-6 godz. dydakt.) 
Prowadzące: Magdalena Iwanowska 

 Słowne i matematyczne zabawy dydaktyczne (4-5 godz. dydakt.)  
Prowadząca: Magdalena Iwanowska 

 Zajęcia integracyjne dla seniorów prowadzone metodami aktywnymi (okazjonalne lub cykliczne) 
Prowadząca: Krystyna Dyba 

 Pierwszaki na start! Jak ułatwić adaptację dzieci rozpoczynających naukę w szkole (4 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Małgorzata Swędrowska  

 Nauczanie na dywanie. Elementy pedagogiki zabawy w edukacji wczesnoszkolnej (5 godz. dydakt.) 
Prowadząca: Małgorzata Swędrowska 
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Cennik warsztatów i spotkań 
(cena przeprowadzenia zajęć dla całej grupy do 30 osób) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! Cennik dla organizatora obejmuje: dojazd trenera (przy formach powyżej 9 godz. dydakt.), 

przygotowanie i poprowadzenie szkolenia, materiały dydaktyczne, wystawienie zaświadczeń. Cena nie obejmuje 

natomiast: kosztów materiałów plastycznych i papierniczych oraz ewentualnego noclegu trenera – te sprawy 

indywidualnie możemy z Państwem ustalić. Prosimy o przestrzeganie zasady nieprzekraczania 30 osób na 

szkoleniu – większa liczba osób jest równoznaczna z wyższą ceną szkolenia oraz obniżeniem jego jakości, co 

niekorzystnie wpływa na efektywność, komfort pracy grupy i trenera. 

 

Jak zamówić szkolenie dla zorganizowanej grupy w Państwa placówce lub w Państwa mieście  

W sprawach zgłoszenia grup na warsztaty dyżur telefoniczny pełni:  

 Dyrektor Centrum Szkoleniowego: Sylwia Reichel – od poniedziałku do czwartku w godzinach 15:00-17:00 pod 

numerem telefonu: 603 17 40 29, a także drogą mailową na adres: s.reichel@klanza.poznan.pl 

 Prezes Oddziału w Poznaniu: Agnieszka Kaczmarczyk – od poniedziałku do czwartku w godz. 12.00 -14.30 

pod numerem telefonu: 607 64 33 78 lub drogą mailową: a.kaczmarczyk@klanza.poznan.pl 

 

Uwaga! Ten sposób zgłaszania nie dotyczy małych, kilkuosobowych grup chcących wziąć udział  

w szkoleniach organizowanych przez nas w naszych salach szkoleniowych przy ul. Poplińskich 12   

w Poznaniu.  

 

Wydawnictwo KLANZA 

Zapraszamy do zakupu książek i płyt wydawnictwa KLANZA. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej, 

pytania i zamówienia można kierować na adres e-mail: a.skwierzynska@klanza.poznan.pl 

 

Działania animacyjne  

Propagując metodę Klanzy w animacji środowiska prowadzimy imprezy integracyjne dla dużych i małych grup 

skierowane do dzieci i dorosłych zainteresowanych wspólnym spędzeniem czasu w radosny i twórczy sposób. 

Proponujemy dwa rodzaje działań animacyjnych: KLANZOBUS – działania plenerowe dla dużych grup zawierające 

w swojej ofercie stoiska i prowadzenie animacji oraz działania dla małych grup (zabawy karnawałowe, Andrzejki, 

urodziny, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)  

Cena imprez uzależniona jest od wybranej ofert, zakresu działań i liczby uczestników. Zainteresowanych ofertą  

prosimy o kontakt z Krystyną Dybą: 783-435-133 (telefon lub sms) lub drogą mailową: 

k.dyba@klanza.poznan.pl  

Zajęcia 4 godz. dydakt 800 zł 

Zajęcia 5 godz. dydakt. 950 zł 

Zajęcia 10 godz. dydakt. 1800 zł 

Zajęcia 15 godz. dydakt. 2300 zł 

Zajęcia 20 godz. dydakt. 2800 zł 

 

mailto:s.reichel-rzepecka@klanza.poznan.pl
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Drodzy sympatycy Klanzy! 

W najbliższym czasie proponujemy Wam: 

 warsztaty metodyczne – wiele nowości! 

 zajęcia pt. „Tańce – utrwalańce” 

 Ogrody Animacji – bezpłatną szkołę dla przyszłych animatorów 

 imprezy animacyjne dla dzieci i dorosłych 

 cykliczne zajęcia dla seniorów 

 zajęcia dla dzieci i rodziców 

 udział w targach 50+ 

 udział w Dniu Tańca z Klanzą! 

 

Dokładniejsze informacje znajdą się na naszej stronie w drugiej połowie lutego. 

 

 
 

Kontakt do biura Klanzy w Poznaniu 

 

Sekretarz Biura - Monika Rajek w godzinach pracy biura: 

• poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach: 9.30-13.30 

• środy w godzinach: 16.00-19.30 

 

 

 

 

 

 

PSPiA KLANZA Oddział w Poznaniu 

Dom Studencki „Maćko”- blok C  

ul. Piątkowska 94/3 (dawna ulica Obornicka),  

60-649 Poznań 

tel.: (61) 846 64 35, 0 693 45 96 42  

(czynny w godz. pracy sekretarza biura) 

 

 

www.klanza.poznan.pl      biuro@klanza.poznan.pl 

mailto:biuro@klanza.poznan.pl

