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Słowo, które mnie opisuje to TWÓRCA , 
mam hopla na punkcie tworzenia. 

Zawsze świetnie dogadywałam się z dziećmi.
DZIECIĘCY ŚWIAT jest pełen twórczości. 

I tak od 30 lat tworzę piosenki, scenariusze i
reżyseruję spektakle dla dzieci. 

Uczę śpiewu, tańca i teatru 
zarażam twórczością.

Z przyjemnością koncertuję, bo scena to
mój żywioł !



Ważne  doświadczenia, które miały wpływ na moje podejście pedagogiczne:
- Nauka i ukończenie Liceum Pielęgniarskiego

-Studia Pedagogiczne Napisanie pracy magisterskiej "Psychopedagogiczne aspekty,
uczestnictwa dzieci w młodszym wieku szkolnym, w zajęciach zespołu wokalnego"

-Praktyka w Szkole Podstawowej dla uczniów z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.
- Wiele szkoleń m.in: "Drama " u p. Liliany Petrii,   Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki

Sherborne, Muzykoterapia, Choreoterapia 
- Działalność w Stowarzyszeniach  Post Most,  PAM,  PTP,  GAMA

-Prowadzenie zespołu muzycznego w Zakładzie Poprawczym
-Warsztaty Artystyczne w Domu Dziecka. 

- Warsztaty Teatralne na Oddziale Psychiatrycznym dla dzieci.

 
W ciągu 30 lat mojej twórczości zbudowałam wieżę z różnych artystyczno-pedagogicznych  klocków. 

Napisałam, razem z moim mężem i przyjaciółmi , ponad
 40 piosenek i pląsów dla dzieci .

Stworzyłam kilkadziesiąt scenariuszy zajęć opartych na własnych piosenkach, zabawach muzycznych,
choreografiach i metodach pracy.

i wyreżyserowałam kilkaset małych i dużych spektakli. 
Zbudowałam swój indywidualny styl pracy z dziećmi i swoistą filozofię podejścia do nich.

Możecie pomyśleć:  "Ile ta Ania ma lat, skoro pracuje już 30 ".  
Swoją przygodę pedagogiczną zaczęłam w wieku 14 lat i tak ona przebiegała:

- Prowadzenie Artystycznej Gromady Zuchowej
- Praca w Centrum Kultury - instruktor (śpiewu, tańca, teatru), reżyser, konferansjer

-Członkostwo, udział   i prowadzenie szeregu szkoleń w Stowarzyszeniu KLANZA
- Prowadzenie firmy "REWELACJA" -warsztaty i imprezy artystyczne dla dzieci od 1 r.ż oraz obozy.               
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Na scenie czuję się jak ryba w wodzie ipotrafię, tym poczuciem, zarazić zarówno dzieci jak i
dorosłych.

Kiedy byłam mała, stawałam przed ścianą i wyobrażałam sobie, że występuję, a wzorki na tej
ścianie to ludzie - moja widownia. Potem, sama będąc jeszcze dzieckiem, stworzyłam gromadę

rozśpiewanych zuchów, bo chciałam mieć swoje Piccolo Coro del Antoniano:-)
Wśród zuchów nauczyłam się grać na gitarze i pisałam piosenki. W harcerstwie pierwszy raz

stanęłam na scenie i zobaczyłam, że to na serio jest mój żywioł.
NIE MAM TREMY , to znaczy mam pewien rodzaj podekscytowania i gotowości do działania ale

nigdy nie był to strach a zawsze szczęście.
 Uczyłam się śpiewać na lekcjach indywidualnych oraz warsztatach m.in u Krystyny Prońko ale

moja wiedza, na ten temat , wynika głównie z doświadczenia , przeczytania wielu książek i
obserwacji.

Rozśpiewanie tysięcy dzieci daje mega doświadczenie i całą masę metod pracy z nimi.
Zakładałam kilka zespołów i występowałam na wielu festiwalach, głównie z kręgu poezji

śpiewanej.
W ostatnim czasie nagrałam płytę z piosenkami i pląsami dla dzieci "DO GÓRY i NA DÓŁ".

 Jestem z niej bardzo dumna, szczególnie, że powstała dzięki moim kochanym przyjaciołom,
znajomym i rodzinie, którzy dołączyli się do zrzutki. 

Moją dumę, jeszcze bardziej podbija fakt, iż płytę tą wydałam w czasie pandemii a to duży
wyczyn!  Przyszedł czas aby tym dorobkiem podzielić się z innymi. Chcę zebrać to wszystko w

całość i  przygotować na pójście w świat . 
MOJE CELE:

KONCERTOWANIE !
NAGRANIE KOLEJNYCH PŁYT !

NAPISANIE KSIĄŻKI- opisującej moją filozofię oraz metody  pracy z dziećmi.
WARSZTATY -  dzielenie się  twórczymi  pomysłami na naukę śpiewu, tańca, teatru, rozbudzanie

twórczego potencjału i umiejętności scenicznych.
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