
 

 

  

 

 

„GRUPA ZABAWOWA I BIBLIOTECZKA DLA NAJMŁODSZYCH” 
 

Szkolenie 20-22 października 2016 roku  

Ul. Paca 40, Warszawa 

30 h dydaktycznych szkolenia 

 

 

W ramach projektu „Razem dla dzieci Pragi Południe” zapraszamy osoby 

pracujące z dziećmi w wieku 0-6 lat na terenie Kamionka i okolic (obszar 

rewitalizowany Pragi Południe) na szkolenie dla animatorek i animatorów 

Grup Zabawowych i Biblioteczki dla Najmłodszych. Szkolenie odbędzie się              

w dniach 20-22 października 2016 w Centrum Aktywności Lokalnej CAL,                 

ul. Paca 40.  

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 października wyłącznie za pomocą 

formularza:  https://goo.gl/forms/KqVMb1nBGEebLYI32 

 

W formule wypracowanej przez Fundację Rozwoju Dzieci 

Grupy Zabawowe – to systematyczne zajęcia dla 

rodziców i dzieci od 6 miesięcy do 3 roku życia, 

prowadzone przez odpowiednio przygotowanych 

Animatorów. Grupy Zabawowe organizowane są                         

w miejscach, gdzie dzieci mogą bawić się bezpiecznie                     

– w domu rodzinnym, świetlicy wiejskiej, salce parafialnej, 

siedzibie organizacji pozarządowej, remizie strażackiej, domu 

kultury czy bibliotece.  

 

Więcej o Grupach Zabawowych na stronach:  

http://www.frd.org.pl/programy/grupy-zabawowe/ 

http://grupazabawowa.org.pl/ 

 

 

 

Biblioteczka dla najmłodszych to innowacyjna 

wypożyczalnia książeczek i zabawek oraz gier edukacyjnych 

dla dzieci od urodzenia do 6 lat. Do zestawów dołączona jest 

prosta „instrukcja obsługi” dla rodziców, która wskazuje jak 

dana zabawka wpływa na rozwój dziecka i jak się nią z 

dzieckiem bawić. Zestawy pakowane są w kolorowe, 

materiałowe worki. W zestawie jest 10 worków – każdy z 

innymi grami, zabawkami i książkami. 

 

 



 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

 

Dzień I - 20.10.2016 

9:00-17:00 z przerwami kawowymi i obiadową: 

 

1) Integracja grupy. 

2) Miejsce dla dzieci od 6 miesięcy do 3 lat – realne a wymarzone 

3) Co jest potrzebne, żeby rodzice przyszli na zajęcia ze swoimi dziećmi w wieku od 6 

miesięcy do 3 lat. 

4) Jak i dlaczego warto inwestować w dzieci. Argumenty dla rodziców, instytucji, władz 

samorządowych.  

5) Grupa Zabawowa – co to takiego. 

6) Zabawy małych dzieci: 

          - Czym jest zabawa? 

          - Zabawy i zabawki sprzyjające eksploracji. 

 

 

Dzień II – 21.10.2016 

9:00-17:00 z przerwami kawowymi i obiadową: 

 

1) Przygotowanie do powstania Grupy Zabawowej: 

    - Warunki powstania Grupy Zabawowej. 

          - Jak wyglądają spotkania Grup Zabawowych. 

          - Bank pomysłów na Grupę Zabawową.  

          - Organizacja  przestrzeni do zabawy. 

          - Jak wypromować Grupę Zabawową 

 

Dzień III – 22.10.2016 

9:00-15:00 z przerwami kawowymi i obiadową: 

 

1) Zabawy z przedmiotami z zestawów Biblioteczki dla Najmłodszych. 

2) Organizacja spotkań dla rodziców z dziećmi z wykorzystaniem Biblioteczki dla 

Najmłodszych.   

3) Co zrobić aby rodzice bawili się razem z dziećmi i żeby mieli z tego radość? 

4) Jak wypromować Biblioteczkę dla najmłodszych? 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Urszula Zimoląg 

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego 

ul. Flory 1,8, 00-586 Warszawa 

22 881 15 80 

uzimolag@frd.org.pl 


