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                                                                                                         Polkowice, dnia 19.09.2016r.
  

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach  

 
59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 

http://www.polkowice.edu.pl 

ZAPRASZA 
zainteresowanych nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych,  

wychowawców i terapeutów 
                                                                            na 

WARSZTATY DOSKONALĄCE 
 

ZASTOSOWANIE CHOREOTERAPII (terapii tańcem) W PRACY  

Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM 

 

w terminie 24 października 2016r. godz. 15:00 - 19:00  
(5 godzin dydaktycznych) 

 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter)
   
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 18.10.2016 r., na podstawie formularza zgłoszeniowego 
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
Cele: 
1. Poznanie improwizacji tanecznych ( m.in. z wykorzystaniem  rekwizytu- chusty) które można zastosować 

w pracy z dziećmi. 
2. Zapoznanie nauczycieli z metodami wykorzystania ruchu w pracy z dzieckiem nadpobudliwym.  
3. Nauka tańców etnicznych, które nauczyciele mogą wykorzystać przygotowując imprezy szkolno – 

przedszkolne.  
4. Poznanie metod umiejętnego wyrażania emocji m.in. radości, smutku, złości, zadowolenia itp. 
5. Przedstawienie propozycji ćwiczeń wyciszających  grupę. 
Program: 
1. Wpływ zajęć muzyczno-ruchowych na rozwój i wychowanie dziecka  (wyrażanie emocji; rozwój 

umiejętności społecznych, współpraca w grupie) 
2. Nauka tańców i zabaw integracyjnych opracowanych na podstawie figur i motywów tańców narodowych. 

Przybliżenie poprzez muzykę obrzędowości, tradycji i klimatu różnych stron świata. (m.in. kultura 
żydowska, szkocka, bałkańska). Nauka salsy, cza-czy. 

3. Improwizacje taneczno - ruchowe do wykorzystania na imprezach szkolno – przedszkolnych  
(m.in. improwizacje ruchowe z rekwizytem, improwizacja taneczna wg Metody Kapperta) 

4. Techniki relaksacyjne zwiększające koncentrację dzieci  (m.in. trening autogenny Schutza , ćwiczenia 
rozciągające i wyciszające). 

Uczestnik:  
1. Pozna improwizacje taneczne ( m.in. z wykorzystaniem  rekwizytu- chusty), które można zastosować  

w pracy z dziećmi. 
2. Zdobędzie wiedzę na temat metod wykorzystania ruchu w pracy z dzieckiem nadpobudliwym.  
3. Pozna tańce etniczne, które można wykorzystać przygotowując imprezy szkolno – przedszkolne.  
4. Otrzyma materiały pomocne w pracy z dziećmi. 
Firma: TOP Szkolenia Magdalena Zaborska-Skorupa 
Trener: Agnieszka Zygmont 
Kwalifikacje i doświadczenie. 
Agnieszka Zygmont, certyfikowana choreoterapeutka z ramienia Polskiego Teatru w Poznaniu, stypendystka 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autorka warsztatów z zakresu choreoterapii i arteterapii 

 
                                                                          Serdecznie zapraszamy  
                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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