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MODUŁ I:  

Jak realizować kurs, aby mieć efekty 

Naszym celem jest przede wszystkim to, abyś jako pedagog, 

nauczyciel, rodzic – zdobył wiedzę i umiejętności do samodzielnego 

uczenia dzieci tańczyć, bawić się tańcem i wyrażać siebie poprzez 

ruch! 

Abyś przekonała się, że ruch to najlepsza forma edukacji, a muzyka 

i taniec jest najefektywniejszym kluczem.  

Kurs jesteś w stanie zrobić w ciągu tygodnia. Zakładając, że jeden 

blok kursu realizujesz w jeden dzień i działasz codziennie. 

Jeśli jednak jesteś osobą, która potrzebuje trochę więcej czasu na 

zaprzyjaźnienie się z ciałem, własnym ruchem, to proponujemy Ci 

realizację jednego bloku w jeden tydzień i ćwiczenie sobie co 

dziennie – proponowanego gotowego układu tanecznego. Tak, 

abyś zdobyła wewnętrzną odwagę i poczuła lekkość, i łatwość 

w odtwarzaniu całego układu. I abyś także miała czas pozbyć się 

strachu przed pomyłką i zamieniła go na uśmiech i zabawę! To 

będzie bardzo mocno wpływało na to, jak będziesz prowadzić 

zajęcia  

1. Zaplanuj sobie realizację całego kursu. Rozpisz sobie jak 

będziesz się uczyć , ćwiczyć i powtarzać  

2. Nie ścigaj się z czasem i wybujałą ambicją. Tak możesz ten kurs 

– jak się uprzesz – zrobić w jedne dzień. Nie - zrobić to złe słowo. 
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Ty go przez jeden dzień możesz „przejrzeć i ewentualnie 

przesłuchać”. Lecz efektywnej zmiany w Tobie, w Twoich 

umiejętnościach, Twoje wiedzy i Twoich przekonaniach NIE 

BĘDZIE.  

Na taką zmianę – zmianę w obszarze kompetencji, Twoje ciało 

i Twój umysł potrzebują czasu. Wtedy to, czego się na nowo 

uczysz osadza się w Tobie i zaprocentuje w przyszłości.  

3. Kurs jest tak skonstruowany, że możesz zabrać się za jeden blok: 

nauczyć się go i realizować go przez dwa miesiące z dziećmi. 

Kolejnego bloku możesz się zacząć uczyć np. po miesiącu. Gdy 

skończysz z dziećmi wcześniejszą choreografię.  

W Bloku II znajdziesz GRAFIK PROWADZENIA ZAJĘĆ. Pokazujemy 

Ci w nim przykłady, jak możesz poprowadzić zajęcia, 

w zależności od tego w jakim miesiącu zaczynasz naukę. 

To jak realizujesz kurs zależy tylko od Ciebie! To jest genialna 

zaleta kursu Online - każdy może dostosować go do swojego 

sposobu uczenia się, swojego sposobu i charakteru pracy i do 

swoich przyzwyczajeń domowych! My chcemy, aby nauka 

z nami była dla Ciebie frajdą, radością i generowała Twoje 

nowe pokłady energii. 

4. Materiały w kursie są dla Ciebie dostępne cały czas, przez 24h, 

już na zawsze. Możesz oglądać filmiki na komputerze lub 

telefonie. Możesz słuchać nagrań, możesz także, jeśli wolisz 

czytać to, czego wcześniej słuchałaś. Możesz też wydrukować 

sobie materiały do czytania, lub czytać je na komputerze lub 

telefonie. Możesz to wszystko robić w dogodnej dla Ciebie 

chwili.  
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5. Pamiętaj, że razem z Tobą w kursie bierze udział kilkaset osób. 

I może to wpływać na działanie naszego serwera. 

Przypominamy, że nasza pomoc techniczna i logistyczna 

oferuje wsparcie od 8.00 do 16.00. Jeśli więc usiądziesz do kursu 

np. po 21:00 i wtedy pojawią się jakieś problemy, nie 

pomożemy Ci od razu. Napisz do nas, a my na drugi dzień rano 

od razu Ci pomożemy  

6. W każdym module znajdziesz CHECKLISTĘ do pobrania, która 

jest „modułem w pigułce” – pokaże Ci jakie materiały masz 

w każdym bloku i poprowadzi za rękę w gąszczu plików  

W niektórych modułach – w pakiecie „Moje kwalifikacje” 

znajdziesz DODATKOWE MATERIAŁY takie jak plakat do 

przedszkola/ szkoły który będzie Wam towarzyszył podczas 

realizacji danego utworu. Możesz go też wydrukować dla 

dzieci i im rozdać do powieszenia sobie w pokoju.  

Dorzucamy także kolorowanki tematyczne zmalowane tylko 

dla nas do tego kursu. Sama zdecyduj, czy chcesz z nich 

korzystać. 

7. Pamiętaj, że dostęp do programu otrzymujesz NA ZAWSZE. 

Więc wracaj do kursu zawsze wtedy, gdy tego potrzebujesz, 

gdy brakuje Ci inspiracji. 

8. Pamiętaj! Jeśli chcesz nowych umiejętności, nowej wiedzy 

i przy tym nowego podejścia i nowych przekonań, to 

wymagać będzie od Ciebie pracy. Bez Twojego 

zaangażowania, powtórzeń, ćwiczeń, myślenia i dyskutowania 

na grupie, NIC SIĘ NIE ZMIENI! Nasz kurs nie spowoduje, że nowe 

– innowacyjne zajęcia zrobią się same  Nic z tego Kochana! 


