
 

 
 
 

   

 

 

 

HARMONOGRAM  

 

„Kurs animator rekreacji i organizacji czasu wolnego” 

                               Miejsce Szkoła Muzyczna Partyzantów 31 Gołdap  

 
Data szkolenia Liczba 

godzin 

Godziny 

szkolenia 

Tematyka 

12.11.2019r. 7 08.00-14.15 

Przerwa kawowa  

2x15 Minut i 

Przerwa 

obiadowa 30 

minut 

 Obiad 12.00 do 

12.30  

Pierwsza 

przerwa o 9.00 

do 9.15  druga 

przerwa kawowa 

od 13.00-13.15  

1 

Animator zabaw dla dzieci – wprowadzenie 

teoretyczne. Metodyka i technika pracy 

animatora czasu wolnego. Kim jest animator i 

jaka jest jego rola 

animator zabaw jako zawód z przyszłością 

Autoprezentacja w zawodzie animatora 

jak mówić do dzieci jak przekonać dzieci do 

siebie 

jak przekonać młodzież do udziału w zajęciach 

jak radzić sobie z trudnymi dziećmi 

co animator może a czego nie powinien robić 

wstęp do świata bajek a praca animatora 

 

13.11.2019r. 7 08.00-14.15 

Przerwa kawowa  

2x15 Minut i 

Przerwa 

obiadowa 30 

minut Obiad 

12.00 do 12.30  

Pierwsza 

przerwa o 9.00 

do 9.15  druga 

przerwa kawowa 

od 13.00-13.15  

1 

 Komunikacja autoprezentacja emisja głosu 

Komunikacja werbalna i niewerbalna 

Autoprezentacja w wystąpieniach publicznych 

Dykcja i higiena głosu 

munikacja, autoprezentacja, emisja głosu. 

14.11.2019r. 7 08.00-14.15 

Przerwa kawowa  

2x15 Minut i 

Przerwa 

obiadowa 30 

minut Obiad 

12.00 do 12.30  

Pierwsza 

przerwa o 9.00 

do 9.15  druga 

przerwa kawowa 

od 13.00-13.15  

1 

Zajęcia taneczne  i sportowe z dziećmi 

Zajęcia na dworze , czy w domu 

Zabawy ruchowe i taneczne dla maluszków 2,3 

lata 

Zabawy ruchowe i taneczne dla młodzieży 

zabawy ruchowe  i taneczne  dla grup 

mieszanych 

tańce integracyjne 

Zajęcia taneczne i sportowe z dziećmi. 



 

 
 
 

   

 

15.11.2019r. 7 08.00-14.15 

Przerwa kawowa  

2x15 Minut i 

Przerwa 

obiadowa 30 

minu Obiad 

12.00 do 12.30  

Pierwsza 

przerwa o 9.00 

do 9.15  druga 

przerwa kawowa 

od 13.00-13.15  

1t 

Face Painting. Podstawowa wiedza o farbach , 

kredkach . pędzelkach. gąbeczkach. akcesoriach 

do make upu  dla dzieci 

NA co uważać przy wyborze produktów do 

make up dla dzieci 

Stosowanie, nakładanie , higiena 

przechowywanie produktów do malowania 

Jak przygotować sobie stanowisko do pracy przy 

Face Paintingu 

 

18.11.2019r. 7 08.00-14.15 

Przerwa kawowa  

2x15 Minut i 

Przerwa 

obiadowa 30 

minut Obiad 

12.00 do 12.30  

Pierwsza 

przerwa o 9.00 

do 9.15  druga 

przerwa kawowa 

od 13.00-13.15  

1 

Face Painting Przyciąganie uwagi oraz 

uspokajanie dziecka 

Najczęściej  spotykane wzory zwierzątka postaci 

z bajek 

Praca nad własnym stylem 

Promocja własne port folio 

 

19.11.2019 5 08.00-11.45 

 Powtórzenie materiału 

RAZEM 40  

 

 

 

  

 

 


