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To nowe w ofercie HFoI szkolenie z inspiracjami na 4 pory 
roku, podczas którego zaprezentuję pomysły na sprawdzone
aktywności dla dzieci. Pojawią się inspiracje na cały sezon z

uwzględnieniem pomysłów dobranych względem pór roku oraz
uniwersalnych, do wykorzystania w dowolnym momencie i czasie.
Nie zabraknie jak zwykle darmowych autorskich materiałów

i świetnej zabawy! :)

A Year Full of Ideas
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A Year Full of Ideas
ZAPISY: od 1.08.2019

www.fullofideas.pl/sklep



Autumn
Podczas pierwszej części szkolenia poznasz moje
 propozycje na jesienne zajęcia, podczas których 

wprowadzane i utrwalane jest słownictwo związane z 
ta porą roku oraz innymi popularnymi tematami, 

takimi jak na przykłąd "pogoda" czy ubrania.
Pojawią się również pomysły na różnego rodzaju powitania.



Winter
Ta część poświęcona będzie pomysłom na zajęcia w 

zimowym klimacie, porozmawiamy o bałwanach, pingwinach 
i wirujących na wietrze śnieżynkach - jeżeli myślicie, że 

macie to już przerobione od A do Z, dajcie się zaskoczyć! :)
 Druga część szkolenia to także idealny moment, by

porozmawiać o  sprawdzonych pomysłach na "warm up".



Spring
Podczas tej części szkolenia przedstawię inspiracje na wiosenne
zajęcia. Pojawią się pomysły na zabawy ruchowe, wykorzystanie
znanych i lubianych piosenek i mniej popularnych rymowanek. 
W ramach tej części opowiem także o moich pomysłach na

proste sensoryczne aktywności dla najmłodszych, 
angażujące nie tylko te najczęściel stymulowane zmysły -

 wzrok i słuch, ale też węch i dotyk.
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Summer
Podczas ostatniej części szkolenia zdobędziesz inspiracje na
końcoworoczne zajęcia. Podpowiem nie tylko co możesz
przygotować na swoje lekcje w letnim klimacie, ale też jak

zabrac się za powtarzanie przerabianego wcześniej materiału.
Na koniec szkolenia otrzymasz dostęp do pakietu pomocy, 

dzięki którym sprawniej przygotujesz 
proponowane przeze mnie aktywności.
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Każde szkolenie "A Year Full of Ideas" to także występ gościa
specjalneg, czyli trwająca 1,5 godziny dodatkowa część,
podczas której zaproszone przeze mnie nauczycielki z

wyjątkowym doświadczeniem w pracy z dziećmi podzielą się
swoimi pomysłami i zarażą nową energią do prowadzenia zajęć!



KASIA NIEMIEC
Nauczycielka-pasjonatka, Od 14 lat ucząca języka angielskiego w grupach

przedszkolnych. Autorka dwóch publikacji z piosenkami wspomagającymi naukę
języka angielskiego: „Sing Along All Year Long” oraz „Come And Play With Me”.
Od kilku lat prowadzi warsztaty „Learn How To Teach” dla nauczycieli języka

angielskiego w przedszkolu i klasach 1-3. Swoimi pomysłami na kreatywne zajęcia
dzieli się również na łamach czasopisma „Bliżej Przedszkola”.

Prywatnie mama trzech łobuzów.

Kraków, 7 września 2019
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A Year Full of Ideas
Kraków, 7.09.2019



BASIA BEDNARCZYK
Nauczycielka jezyka angielskiego w przedszkolu oraz autorka bloga BB’s Playground,

na którym dzieli się pomysłami na własnoręcznie robione pomoce dydaktyczne.
Prowadzi autorskie warsztaty dla dzieci w Bialymstoku, szkoli nauczycieli, występując

na konferencjach i goszcząc na szkoleniach, m. in. Head Full of Ideas :). 
Pisze do magazunu "Get Creative!", uwielbia serię książeczek dla dzieci 

Mr Men i Little Miss Rogera Hargreavesa. 
Prywatnie mama dwójki chlopaków, w których zaszczepia miłość do angielskiego.

Białystok, 21 września 2019
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Białystok, 21.09.2019



AGNIESZKA KRUSZYŃSKA
Pracownik Katedry Filologii Hiszpańskiej UŁ, 

nauczycielka języka hiszpańskiego oraz wychowawczyni. 
Od 10 lat uczy online, w tym również dzieci. Autorka bloga z materiałami dla

nauczycieli języka języków obcych www.oleedu.pl 
Fanka wykorzystywania elementów grywalizacji na lekcjach 

oraz rozwijania kreatywności uczniów.

Łódź, 26 października 2019
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Łódź, 26.10.2019



ELA BURZYŃSKA
Nauczycielka z 14-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Trener PSPiA
KLANZA, prowadzi warsztaty dla nauczycieli, rodziców i dzieci, podczas

których zaraża i zachęcam do uczenia się i innych przez działanie oraz przez
ruch. Prywatnie mama dwóch córek. Uwielbia wesołą muzykę, taniec i drobne
prace techniczno-plastyczne, dlatego zarówno w domu, jak i podczas zajęć,

jest u niej żywo, wesoło i kolorowo.

Poznań, 7 grudnia 2019
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Poznań, 7.12.2019
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CENA REGULARNA: 189 zł
 

CENA "First minute": 169 zł
(Kraków, Białystok, Łódź - do 31.08, Poznań - do 30.09)
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Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:
- porcję sprawdzonych aktywności na zajęcia językowe dla dzieci

- darmowe, autorskie materiały dydaktyczne
- potwierdzenie udziału w szkoleniu

- zniżki na pomoce i materiały
 

Czas trwania szkolenia: ok. 6h
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Zapraszam!
Marysia Bursche | www.fullofideas.pl


