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PROGRAM SZKOLENIA 
„ANIMATOR CZASU WOLNEGO”
Wilkasy, 08 grudnia 2018 roku (sobota) – DZIEŃ I


MODUŁ I - Animator zabaw dla dzieci – wprowadzenie teoretyczne


9.00-10.00
	

1. Kim jest Animator i jaka jest jego rola.
2. Animator zabaw jako zawód z przyszłością.
3. Autoprezentacja w zawodzie Animatora.
4. Jak mówić do dzieci.
5. Jak przekonać dzieci do siebie.
6. Jak przekonać młodzież do udziału w zajęciach.
7. Jak radzić sobie z „trudnymi” dziećmi.
8. Co Animator może, a czego nie powinien robić.
9. Wstęp do świata bajek, a praca Animatora.


MODUŁ II - Wielkie Bańki


10.00-11.00
	

1. Technika Wielkich Baniek.
2. Skąd brać lub jak własnymi siłami zrobić płyn do wielkich baniek.
3. Wielkie bańki a otoczenie – co i jaki ma wpływ na powstawanie baniek, na co uważać?
4. Jak samodzielnie zrobić przyrządy do wielkich baniek.
5. Tajniki – na co uważać, aby zapewnić sobie udany pokaz, co się może wydarzyć.
6. Jak przygotować stanowisko do pracy z bańkami.
7. Kreatywne zastosowanie baniek.


MODUŁ III - Zajęcia sportowe z dziećmi


11.00-12.00
	

1. Zajęcia na dworze, czy w domu.
2. Zabawy ruchowe dla chłopców.
3. Zabawy ruchowe dla dziewczynek.
4. Zabawy ruchowe dla maluszków.
5. Zabawy ruchowe dla młodzieży.
6. Zabawy ruchowe dla grup mieszanych.


MODUŁ IV - Zajęcia plastyczne oraz zabawy z dziećmi


12.00-13.00
	

1. Zajęcia na dworze, czy w domu.
2. Zabawy plastyczne dla chłopców.
3. Zabawy plastyczne dla dziewczynek.
4. Zabawy plastyczne dla maluszków.
5. Zabawy plastyczne dla młodzieży.
6. Zabawy plastyczne dla grup mieszanych.
7. Zabawy „stacjonarne” z dziećmi.


13.00-13.30

Przerwa obiadowa


MODUŁ V - Face Painting


13.30-14.30
	

1. Podstawowa wiedza o farbach, kredkach, pędzelkach, gąbeczkach, akcesoriach do makeup’u dla dzieci.
2. Na co uważać przy wyborze produktów do makeup’u dla dzieci.
3. Stosowanie, nakładanie, higiena, przechowywanie produktów do malowania.
4. Jak przygotować sobie stanowisko do pracy przy Face paintingu.
5. Przyciąganie uwagi oraz uspokajanie dziecka.
6. Malowanie malutkich dzieci – jak „oswoić” je z farbkami.
7. Sposoby malowania w zależności od charakteru imprezy i wieku oraz płci dziecka.
8. Najczęściej spotykane wzory: zwierzątka.
9. Najczęściej spotykane wzory: postaci z bajek.
10. Najczęściej spotykane wzory: postaci współczesne na TOPie.


MODUŁ VI - Balonowe kreacje – warsztaty praktyczne


14.30-15.30
	

1. Rodzaje balonów.
2. Przygotowanie do pracy, akcesoria.
3. Podstawowe figury.
4. Tworzenie prostych kreacji balonowych.
5. Tworzenie bardziej skomplikowanych kreacji balonowych.
6. Sesja fotograficzna Twórców z Kreacjami Balonowymi.



