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Kim jest autorka programu/ prowadząca 

szkolenie? 

 

 

Aleksandra Charęzińska- absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej 
Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. Pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta integracji 
sensorycznej, specjalista diagnozy i terapii pedagogicznej, instruktor Masażu Shantala, 
konsultantka Memoli, wykładowca akademicki.  

Zajmuje się diagnozą i terapią integracji sensorycznej a także prowadzi konsultacje i 
poradnictwo z zakresu wspierania rozwoju dziecka na różnych etapach  rozwoju. Prowadzi 
autorskie warsztaty, szkolenia i zajęcia dla rodziców, opiekunów oraz osób pracujących z 
niemowlętami i dziećmi.  

Opracowała autorski   program zajęć sensorycznych -  wspierających  rozwój niemowląt oraz 
dzieci, w oparciu o metodę integracji sensorycznej. Pokazuje rodzicom i specjalistom, jakie 
aktywności i zabawy wspierają rozwój ich dzieci, na różnych etapach. Zajęcia Smyko-
Multisensoryka® prowadzi w Centrum Procesów Sensorycznych Sensum Mobile w Warszawie 
prowadzonym przez p. Zbigniewa Przyrowskiego.  

 Jest także konsultantką Memoli- czyli polskiej multisensorycznej kołysko-huśtawki. 
Współpracuje jako ekspert z projektantami sensorycznych mebli dla dzieci oraz z pracownią 
szyjącą produkty do integracji sensorycznej. Publikuje artykuły na portalach parentingowych 
(dziecisawazne.pl, osesek.pl, tatento.pl). Prowadzi swojego bloga oraz kanał na You Tube – 
Multisensoryka – na których umieszcza pomysły na zabawy sensoryczne.  

Prowadzi zajęcia dla studentów z zakresu integracji sensorycznej w Wyższej Szkole Edukacji w 
Sporcie  w Warszawie.  
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Zajęcia Smyko-Multisensoryka ®  

 
 

 Czym są? 

Są to jedyne zajęcia sensoryczne, których program został  stworzony w oparciu o teorię 
integracji sensorycznej przez doświadczonego pedagoga, terapeutę integracji sensorycznej. 

Smyko- MULTISENSORYKA® są zajęciami o charakterze: 

• Rozwojowym– wspierają całościowy rozwój dziecka (integrację sensoryczną). 
• Profilaktycznym– zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych – związanych z tzw. 
deprywacją sensoryczną (czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców potrzebnych do 
prawidłowego rozwoju). 
• Przesiewowym– prowadzący jest w stanie wstępnie określić profil sensoryczny dziecka- jeśli 
dziecko nadmiernie poszukuje lub konsekwentnie unika pewnych bodźców sensorycznych. Jest 
to pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeń integracji sensorycznej. 
• Edukacyjnym– rodzice i opiekunowie dowiadują się w jaki sposób prawidłowo stymulować 
zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę. 

 

 Dla kogo?  

Zajęcia są skierowane do WSZYSTKICH dzieci od 6 miesiąca do 6 roku życia/ a nawet 
starszych  i ich rodziców lub opiekunów, z podziałem na grupy wiekowe 

Zapraszamy wszystkie dzieci,  a w szczególności  dzieci z grupy ryzyka zaburzeń integracji 
sensorycznej, czyli: 

 ciąża wysokiego ryzyka (min. bliźniacze i wieloracze, in-vitro, zagrożone), 
  nieprawidłowości okołoporodowe, - porody przez cesarskie cięcie, 
 wcześniactwo, 
 obniżona punktacja Apgar, 
 nieprawidłowości w napięciu mięśniowym (obniżone lub wzmożone napięcie 

mięśniowe, asymetria) 
 problemy z ssaniem, 
 późne osiąganie kamieni milowych w rozwoju, 
  dzieci o wysokich potrzebach „High Need Baby”(mało śpią i często się 

wybudzają, trudno zasypiają, bardzo dużo płaczą, chcą być ciągle noszone 
bądź unikają kontaktu fizycznego), 

 dzieci nadwrażliwe na bodźce. 

 

 Jak są prowadzone? 

 

 Na zajęciach stymulujemy 7 zmysłów, przede wszystkim skupiając się na 3 

podstawowych systemach zmysłowych.  

 Zajęcia są modyfikowane do możliwości i potrzeb poszczególnej grupy. 
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 Każde zajęcia przebiegają wg. stałego planu, w specjalnie przygotowanej do tego sali.   

 Zabawy i aktywności są proponowane przez prowadzącego, ale jest też czas na zabawę 

własną.  

 Nigdy nie zmuszamy i nie robimy nic na siłę, zajęcia są tak zaaranżowane aby każdy 

znalazł coś dla siebie - staramy się podążać za dzieckiem na ile to tylko możliwe i  pod 

tym kątem modyfikować zabawy.  

 Rodzice dostają informacje w jaki sposób bawić się z własnym dzieckiem i dlaczego.  

 Standardem na zajęciach jest również możliwość podwieszenia sprzętu stymulującego 

układ przedsionkowy.  

Specjalnie do programu Smyko-MULTISENSORYKA® została napisana ścieżka dźwiękowa 
(przez profesjonalnych muzyków/ muzykoterapeutów) która odpowiada poszczególnym 
częściom zajęć.  
 

Wszystko po, to żeby jak najlepiej wspierać rozwój maluszków oraz edukować rodziców: 
jak w prosty sposób, poprzez zabawę wspierać rozwój własnego dziecka na co dzień. 
Czerpiąc przy tym dużo radości i satysfakcji ze wspólnej zabawy.  
 

Zawartość merytoryczna szkolenia: 

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: 

1. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego dziecka 0-3. 

2. Zaburzenia samoregulacji a SELF-REG – czyli  nauka samoregulacji dla rodziców i dzieci. 

3. Zasady stymulacji sensorycznej małego dziecka. 

4. Profil sensoryczny dziecka  - określanie preferencji sensorycznych dziecka na zajęciach Smyko- 

Multisensoryka®. 

5. Metodyka prowadzenia zajęć wg. programu Smyko- Multisensoryka / teoria. 

6. Metodyka prowadzenia zajęć wg. programu Smyko-Multisensoryka / praktyka. 

 

Do czego uprawnia Cię szkolenie? 

 
 Po ukończeniu 9  godzinnego szkolenia certyfikującego otrzymasz - Certyfikat 

ukończenia szkolenia I stopnia, który uprawnia do: 

 
1) prowadzenia zajęć wg mojego autorskiego programu Smyko-Multisensoryka® (objętego 
prawami autorskimi) 
 
2) używanie znaku słowno-graficznego chronionego przez Urząd Patentowy RP z nazwą 
zajęć –  
 
3) używania na zajęciach autorskiej ścieżki dźwiękowej - napisanej specjalnie na potrzeby 
tego programu, przez muzykoterapeutów. Są to utwory muzyczne, przypisane poszczególnym 
częściom zajęć i są objęte oraz chronione wyłącznymi prawami autorskimi. 
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 W ramach pakietu szkolenia certyfikacyjnego otrzymasz ode mnie: 

 

1) Ścieżkę dźwiękową - w formacie mp3, oraz teksty piosenek jw.  

2) Logo w formacie umożliwiającym używanie go w celach promocyjnych i reklamowych 

(reklamy, ulotki, oferty, plakaty, ogłoszenia w Internecie) 

3) Podręcznik szkoleniowy, który zawiera: wiedzę teoretyczną oraz  metodykę prowadzenia 

zajęć, a także:  

4) Wzór kwestionariusza wstępnego oraz tabeli obserwacji dziecka. 

5) Listę materiałów i akcesoriów potrzebnych do prowadzenia zajęć. 

6) Gotowe przepisy na 30 mas sensorycznych, do wykorzystania w trakcie zajęć. 

7) Przykłady zabaw i aktywności sensorycznych, z podziałem na poszczególne systemy 

zmysłowe. 

8) 10 przykładowych konspektów zajęć.  

9) Wsparcie na starcie - czyli moją pomoc merytoryczną  zarówno na początku prowadzenia 

zajęć, a także w trakcie realizowania programu. 

Co daje Ci szkolenie? 

Uczestnicząc w szkoleniu certyfikacyjnym I stopnia: 

 Oszczędzasz czas, ponieważ w ciągu 12 godzin szkoleniowych/9 zegarowych 

przekazuję Ci moją wiedzę oraz doświadczenie, które zabierałam przez wiele lat mojej 

pracy. Ostatnie 4 lata, opracowywałam koncepcje programu, który od 2, 5 lat jest z 

powodzeniem prowadzony w klubach mam, żłobkach, przedszkolach i centrach 

terapeutycznych. 

 

 Oszczędzasz pieniądze, gdyż przy zapisie i wpłacie do 2 tygodni przed szkoleniem 

(17. 11. 17) proponuję Ci niezwykle atrakcyjną cenę za takie szkolenie – 450 zł. Potem 

cena wzrasta do 600 zł.  

 

 Zyskujesz bezpieczeństwo- a to dlatego, że moje zajęcia zostały wielokrotnie 

sprawdzone w praktyce. Nie tylko przeze mnie ale też innych przeszkolonych trenerów, 

którzy prowadzili dla mnie zajęcia pilotażowe. 

 

 Masz poczucie komfortu – dostajesz pełny pakiet szkoleniowy, opracowany przez 

specjalistę, który został sprawdzony również w praktyce. 

 

 Prowadzisz prestiżowe zajęcia / aktualnie na topie – które są wyjątkowe i jedyne w 

swoim rodzaju.  
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 Zyskujesz wiedzę, praktykę, wszystkie potrzebne materiały i informacje 

praktyczne – czyli całe moje „KNOW-HOW”. 

 

 

Najbliższe szkolenie – informacje: 
 

 Najbliższy terminy szkolenia dla terapeutów integracji sensorycznej to:  

2 grudnia 2017 – godz. 9.00 – 18.00 

 

 Organizator w ramach szkolenia zapewnia: bufet kawowy, słodkie przekąski oraz obiad 

w postaci drugiego dania (danie mięsne lub bezmięsne do wyboru).  

 

 Szkolenie odbędzie się w sensorycznie przyjaznym  żłobku Jak w Ulu – ul. 

Dembinskiego 10 na Żoliborzu – 10/ 15 minut od stacji Metro Marymont (I linia 

metra) www.jakwulu.com.pl 

 

 Zapisy drogą mailową – szkolenia@charezinska.pl – po zgłoszeniu, dostaniesz 

potwierdzenie wstępnej rezerwacji miejsca a następnie otrzymasz kwestionariusz 

zgłoszeniowy oraz wzór umowy licencyjnej. 

 

 

 Płatność za szkolenie – 

Koszt udziału w jednodniowym szkoleniu certyfikacyjnym I stopnia wynosi 600 zł, ale 

przy zapisie i opłacie do 17 listopada- cena promocyjna 450 zł.  

  

 Na szkolenie trzeba wziąć ze sobą wygodny strój, obuwie na zmianę. 

 

 Szkolenie jest tylko dla terapeutów integracji sensorycznej.  

 

Opinie uczestników o moim szkoleniu –  

 

 Smyko-Multisensoryka® otworzyła mnie jako terapeutę. Inspiruje, rozwija i jest jedną z 

przyjemniejszych form prowadzenia zajęć. Zostałam trenerem dzięki wielkiej wiedzy i 

sercu Aleksandry Charęzińskiej. Zajęcia Smyko-Multisensoryki® polecam Rodzicom, 

pedagogom, terapeutom SI a przede wszystkim DZIECIOM! – Marta - terapeuta SI z 

Raszyna 

 

 „Najlepsze szkolenie w moim życiu!” – Krystyna – pedagog z Wrocławia. 

file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.jakwulu.com.pl
mailto:szkolenia@charezinska.pl
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 „Olu dziękuje ci za super zabawę za wsparcie za nowe inspiracje i w ogóle za naj ...... Było 

super !” – Wioletta- terapeuta SI z Grójca. 

 

 

 Było cudownie... wracam z głową pełną pomysłów i inspiracji... naładowana mega pozytywna 

energia...  dzięki za cudowne doświadczenia i powera do pracy. Ola  stworzyłaś "coś" 

fantastycznego.... DZIĘKUJĘ – Joanna – pedagog z Bielska-Białej 

 

Fotorelacja ze szkolenia I stopnia dla profesjonalistów- 

http://www.charezinska.pl/?p=1813 

Filmiki na You Tube -  

Chcesz mnie poznać ? 

https://www.youtube.com/watch?v=Rt67MeFc8n4 

Chcesz zobaczyć jak wyglądają zajęcia? 

https://www.youtube.com/watch?v=k0d-aja62CY 

https://www.youtube.com/watch?v=IAGAMkFgNiM 

 

http://www.charezinska.pl/?p=1813
https://www.youtube.com/watch?v=Rt67MeFc8n4
https://www.youtube.com/watch?v=Rt67MeFc8n4
https://www.youtube.com/watch?v=k0d-aja62CY
https://www.youtube.com/watch?v=IAGAMkFgNiM

