
1. Wychowanie przedszkolne  i edukacja wczesnoszkolna 
 
 
 

Metodyka wychowania przedszkolnego  
– webinarium 

 

Numer formy V.1.1  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego  
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają sposoby i warunki realizacji pod-
stawy programowej wychowania przedszkolnego. Zdobędą wie-
dzę, w jaki sposób przygotować własny plan pracy w oparciu  
o wybrany program wychowania przedszkolnego. Dowiedzą się, jak 
zaprojektować sytuację edukacyjną zgodnie z metodyką oraz prze-
prowadzić obserwacje pedagogiczne zgodnie z przyjętymi zasa-
dami wraz z opracowaniem wniosków do dalszej pracy  
z dzieckiem.  
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platfor-
mie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Renata Pietras-Pacynko. 

  
Zakres treści  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego: zadania, 

obszary, warunki i sposoby realizacji 
 Programy wychowania przedszkolnego 
 Metodyka zajęć dydaktycznych w przedszkolu 
 Planowanie pracy 
 Obowiązująca dokumentacja 
 Obserwacje i diagnoza 

  
Liczba godzin 3   
    

Termin 20.09.2022 r. –  Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Koncepcja Batii Strauss 
 

Numer formy V.1.2  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają metodę aktywnego słuchania muzyki 
według Batii Strauss. Dowiedzą się, jaki wpływ ma muzyka  
i edukacja muzyczna na rozwój dziecka. Zdobędą wiedzę, w jaki 
sposób integrować różne formy aktywności, zinterpretować mu-
zykę różnymi środkami pozamuzycznymi i fabularyzować muzykę 
połączoną z prostymi ruchami rytmicznymi.  
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platfor-
mie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Renata Pietras-Pacynko. 

  
Zakres treści  Metoda aktywnego słuchania muzyki wg B. Strauss 

 Integracja różnych form aktywności: słuchania, grania, tańca  
i śpiewu 

 Zabawy muzyczne z kartkami, folią, patyczkami, woreczkami 
 Tworzenie układów ruchowych z wykorzystaniem muzyki  

klasycznej 
  
Liczba godzin 3   
    

Termin 04.10.2022 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Przedszkolak czytelnikiem. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych  
–  webinarium 

 

Numer formy V.1.3  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają pojęcie asymetrii półkulowej i jej 
wpływu na proces czytania. Zdobędą wiedzę, w jaki sposób zorga-
nizować bibliotekę w sali przedszkolnej i przeprowadzić zajęcia bi-
blioteczne z udziałem bibliotekarki. Prowadząca zaprezentuje przy-
kłady dobrych praktyk: akcja czytelnicza, nagrania bajek, teatrzyk 
kamishibai alternatywną formą nauki czytania, półka pełna inspiru-
jących książek, czytelnicze propozycje. 
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platfor-
mie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Renata Pietras-Pacynko. 

  
Zakres treści  Biblioteka w sali przedszkolnej 

 Akcja czytelnicza: udział rodziców; nagrywanie bajek na  
nośniki 

 Zajęcia biblioteczne z udziałem bibliotekarki 
 Różne formy teatralne: kukiełki, pacynki, teatrzyk kamishibai 
 Scenariusze przedstawień teatralnych dla dzieci i dorosłych 

  
Liczba godzin 3   
    

Termin 25.10.2022 r. –  Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Improwizacje muzyczne z wykorzystaniem bum bum rurek 
 

Numer formy V.1.4 
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną umiejętność gry na bum 
bum rurkach. Będą potrafili rozpisać piosenkę z zapisu nutowego 
na partyturę oraz z wykorzystaniem kolorowych karteczek. Przygo-
tują i wykorzystają instrumentację na bum bum rurkach do znanych 
melodii. Opracują  układy taneczne z wykorzystaniem bum bum  
rurek.   
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platfor-
mie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Renata Pietras-Pacynko. 

  
Zakres treści  Wpływ muzyki i zabaw muzycznych na prawidłowy rozwój 

dziecka w wieku przedszkolnym  
 Od dźwięku do melodii: poznanie wartości nut, gamy 
 Istota i celowość wykorzystania bum bum rurek – wygląd, 

sposób wydobywania dźwięku, odczytywanie nut 
 Opracowanie i wygrywanie melodii z wykorzystaniem bum 

bum rurek 
 Gramy i bawimy się razem – bum bum rurki i rytmiczne  

kubeczki 
  
Liczba godzin 3   
    

Termin 15.11.2022 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Polisensoryczne zabawy plastyczne dla przedszkolaków  
– webinarium 

 

Numer formy V.1.5 
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, w jaki sposób przygotować 
masę plastyczną – polisensoryczną. Dowiedzą się, jak zorganizo-
wać tematyczny kącik sensoryczny. Opracują zabawę plastyczną  
z dominacją wybranego zmysłu.    
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platfor-
mie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Renata Pietras-Pacynko. 

  
Zakres treści  Rola doboru narzędzi i materiałów w pobudzaniu zmysłów  

i kreatywności dzieci 
 Pomysły na niekonwencjonalne zajęcia z dziećmi,  m.in. two-

rzenie mozaiki, malowanie balonami, makaronowe dzieła  
 Tworzenie mas plastycznych i piasku kinetycznego 
 Propozycje zabaw w codziennej pracy z dziećmi 

  
Liczba godzin 3   
    

Termin 10.01.2023 r. –  Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Edukacja matematyczna w przedszkolu.  
Wszystko, co powinien wiedzieć starszak  

– webinarium   
 

Numer formy V.1.6 
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesno- 

szkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają wymagania podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego dotyczące edukacji matematycznej. 
Będą potrafili wykorzystać matematyczne zabawy, gry i pomoce dy-
daktyczne w codziennej pracy z dzieckiem. Zaplanują ciekawe za-
jęcia doskonalące kompetencje matematyczne. Dowiedzą się, jaki 
zakres materiału powinien opanować starszak w zakresie edukacji 
matematycznej zanim pójdzie do szkoły. 
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platfor-
mie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Renata Pietras-Pacynko. 

  
Zakres treści  Wymagania podstawy programowej wychowania przedszkol-

nego w zakresie edukacji matematycznej  
 Istota, cel i praktyczne zastosowanie wybranych metod do-

skonalących kompetencje matematyczne 
 Rozwój operacyjnego rozumowania i jego znaczenie  

w uczeniu się matematyki 
 Gry, zabawy i pomoce w uczeniu się matematyki 

  
Liczba godzin 3   
    

Termin 24.01.2023 r. –  Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Zabawy przygotowujące przedszkolaków do nauki pisania  
– webinarium 

 

Numer formy V.1.7  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego  
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Po szkoleniu nauczyciel edukacji przedszkolnej poszerzy zakres 
swojej wiedzy z obszaru przygotowaniu dzieci do nauki pisania. Do-
wie się, jakie wymagania w tym zakresie obowiązują go  
w kontekście podstawy programowej oraz jak stymulować moto-
rykę dziecka z sytuacjach naturalnych i jakie wykorzystywać mate-
riały i środki do wspomagania motoryki dziecka.  
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia poprowadzi Renata Pietras-Pacynko. 

  
Zakres treści  Zabawy grafomotoryczne przygotowujące do pisania  

 Rozwijanie motoryki małej i dużej jako baza do podjęcia prób 
pisania  

 Ruch i sekwencje ruchowe w usprawnianiu ręki 
 Ćwiczenia i zabawy:  

– kropki, owale, kreski 
– fale, spirale, jodełki, zygzaki 
– punkt i linia 

  
Liczba godzin 3   
    

Termin 07.02.2023 r. –  Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Przestrzeń odkrywcy – zajęcia badawcze dla przedszkolaków 
 

Numer formy V.1.8  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego  
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają wskazówki, jak zorganizować przed-
szkolne laboratorium i jak przeprowadzić w nim eksperymenty. 
Zdobędą wiedzę o sprawdzonych sposobach angażowania każ-
dego dziecka w działania naukowe. Uczestnicy poznają działania 
badawcze z następujących obszarów edukacji przyrodniczej: 
ziemia, woda i powietrze, zjawiska pogodowe, rośliny i zwierzęta, 
ekologia i kosmos.  
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia poprowadzi Renata Pietras-Pacynko. 

  
Zakres treści  Zasady projektowania zajęć i konstruowania scenariuszy za-

jęć z wykorzystaniem metody eksperymentu  
 Doświadczenia i eksperymenty w podstawie programowej 
 Warsztaty w prowadzeniu zajęć badawczych: Właściwości 

ziemi, wody i ognia; Chmury i ich rodzaje; Tęcza – badanie 
światła słonecznego; Co się dzieje ze spożytym jedzeniem  
i napojami (żołądek, trawienie i wydalanie); Oczyszczalnia 
ścieków i inne 

  
Liczba godzin 6   
    

Termin 19.11.2022 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Metoda Reggio Emilia  
– webinarium 

 

Numer formy V.1.9  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy spotkania zapoznają się innowacyjną metodą  stoso-

waną w pracy z dziećmi młodszymi. Zostaną zaprezentowane pod-

stawowe elementy funkcjonujące w metodzie Reggio Emilia  

(stymulowanie dziecka do rozwijania jego mocnych stron).  

Uczestnicy poznają  rozwiązania praktyczne, które można zastoso-

wać w pracy z dziećmi. 

Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platfor-
mie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Małgorzata Pietruk. 

  
Zakres treści  Charakterystyka metody Reggio Emilia 

 Kluczowe elementy metody (pedagogika relacji) 

 Rozwiązania praktyczne w pracy z dziećmi metodą Reggio 
Emilia 

  
Liczba godzin 3   
    

Termin 17.01.2023 r. –  Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Kreatywna praca z książką  
– webinarium 

 

Numer formy V.1.10 
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Celem spotkania jest podkreślenie znaczenia literatury w życiu 
dziecka, propagowanie metod rozwijających kompetencje czytelni-
cze wśród dzieci w wieku młodszym. Uczestnicy szkolenia zostaną 
zapoznani z innowacyjnymi pomysłami zachęcającymi dzieci do ko-
rzystania  z literatury.  
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platfor-
mie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Małgorzata Pietruk 

  
Zakres treści  Zapoznanie z metodami krzewienia kultury żywego słowa wśród 

dzieci 
 Przykłady kreatywnych zabaw z książką 
 Wymiana doświadczeń w zakresie kształtowania kompetencji 

czytelniczych dzieci w młodszym wieku  
  
Liczba godzin 3   
    

Termin 27.09.2022 r. –  Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Aktywność matematyczna dzieci najmłodszych. Metodyka zajęć  

– webinarium   
 

Numer formy V.1.11  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesno- 

szkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy spotkania zapoznają się z teoretyczną podstawą aktyw-
ności matematycznej dzieci młodszych. Poznają zasady organiza-
cji i przebiegu edukacji matematycznej. Istotnym elementem spo-
tkania będą rozwiązania praktyczne, przykłady gier i zabaw zachę-
cających do działań matematycznych.  
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platfor-
mie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Małgorzata Pietruk. 

  
Zakres treści  Teoretyczne znaczenie edukacji matematycznej w życiu 

dziecka młodszego 

 Metodyka edukacji matematycznej w pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym 

 Przykłady gier i zabaw matematycznych zachęcających do 
aktywności poznawczej  

  
Liczba godzin 3   
    

Termin 18.10.2022 r. –  Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Uczymy dziecko mówić. Zabawy logopedyczne  
– webinarium  

 

Numer formy V.1.12  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego , nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy spotkania zapoznają się z teoretyczną podstawą dzia-

łań logopedycznych. Istotą spotkania będą praktyczne ćwiczenia 

usprawniające artykulację dziecięcą, gry i zabawy logopedyczne. 

Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platfor-

mie szkoleniowej CEN. 

Zajęcia poprowadzi Małgorzata Pietruk. 
  
Zakres treści  Mowa i język 

 Etapy rozwoju mowy 

 Zasady prowadzenia zabaw logopedycznych 

 Zasady współpracy z rodzicami dzieci z trudnościami                   

w mówieniu 

 Przykłady zabaw logopedycznych dla dzieci 
  
Liczba godzin 3   
    

Termin 08.11.2022 r. – Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Inspiracje artystyczne dla najmłodszych 
 

Numer formy V.1.13  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy spotkania zapoznają się teoretycznymi aspektami dzia-

łalności muzycznej oraz plastycznej dzieci. Poznają przykłady za-

baw muzycznych, inspiracji plastycznych, które można zastosować 

w pracy z dziećmi. Uczestnicy spotkania  doświadczą różnych prze-

żyć artystycznych.   

Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia poprowadzi Małgorzata Pietruk. 

  
Zakres treści  Aktywność plastyczno-muzyczna w życiu dziecka 

 Przykłady zabaw muzycznych dla dzieci 

 Inspiracje plastyczne dla najmłodszych 
  
Liczba godzin 3   
    

Termin 29.11.2022 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Rymowanki, pokazywanki, rysowanki dla najmłodszych 
 

Numer formy V.1.14  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesno- 

szkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy spotkania zostaną wyposażeni w informacje dotyczące 

rozwijania kompetencji językowych dzieci. Drugim, ważnym aspek-

tem spotkania będzie praktyczna działalność uczestników  

z wykorzystaniem rymowanek, pokazywanek, rysowanek.   

Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platfor-
mie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia poprowadzi Małgorzata Pietruk. 

  
Zakres treści  Rozwijanie kompetencji językowych dzieci 

 Znaczenie poziomu rozwoju mowy w życiu dziecka 

 Rozwój mowy a typy wypowiedzi 

 Przykłady rymowanek, pokazywanek, rysowanek dla dzieci 
  
Liczba godzin 3   
    

Termin 31.01.2023 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Aktywność teatralna dla najmłodszych  
– webinarium   

 

Numer formy V.1.15  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesno- 

szkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy spotkania zapoznają się ze znaczeniem teatru                      

i aktywności teatralnej w życiu dzieci. Przedstawione zostaną formy 

teatralne, które są niezawodne w pracy z dziećmi. Wiedza teore-

tyczna uczestników zostanie wsparta praktycznymi ćwiczeniami  

i zabawami teatralnymi. 

Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platfor-
mie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Małgorzata Pietruk. 

  
Zakres treści  Funkcje aktywności teatralnej 

 Istota aktywności teatralnej w wychowaniu dzieci 

 Formy teatralne stosowane w pracy z dziećmi 

 Przykłady ćwiczeń i zabaw teatralnych 
  
Liczba godzin 3   
    

Termin 28.02.2023 r. –  Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Bądźmy razem. Zabawy integracyjne dla dzieci i rodziców  
 

Numer formy V.1.16  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesno- 

szkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy spotkania przekonają się o istotnym znaczeniu współ-

pracy z rodzicami w procesie edukacyjnym. W programie zajęć 

przewidziano zabawy sprzyjające integracji dzieci i rodziców.  

Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platfor-
mie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Małgorzata Pietruk. 

  
Zakres treści  Współpraca rodziców i przedszkola w procesie edukacyjnym 

dziecka  
 Rozwijanie kompetencji społecznych dziecka 

 Przykłady zabaw integracyjnych dla dzieci i rodziców 
  
Liczba godzin 6   
    

Termin 18.03.2023 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

  



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Nowe spojrzenie na symbole narodowe. 
 Propozycje zabaw i zajęć w edukacji elementarnej  

– webinarium   
 

Numer formy V.1.17  
  
Adresat Nauczyciele edukacji elementarnej, nauczyciele świetlic 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają ciekawe propozycje zajęć i zabaw, 
które w niekonwencjonalny sposób przedstawiają symbole naro-
dowe: godło, hymn, flaga, także waluta, stroje narodowe, język, po-
trawy i itp.  
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platfor-
mie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Katarzyna Fiebiger. 

  
Zakres treści  Kompetencje osobiste, społeczne i uczenia się   

 Kompetencje obywatelskie  
 Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej 
 Przedstawienie kreatywnych i niekonwencjonalnych propozy-

cji zajęć polonistycznych, matematycznych, plastyczno-tech-
nicznych, muzycznych i ruchowych w edukacji elementarnej 

 Inne sposoby przedstawiania siebie i różnych symboli naro-
dowych 

 Przedstawienie możliwości gromadzenia i ekspozycji prac 
dziecięcych 

  
Liczba godzin 3   
    

Termin 18.10.2022 r. –  Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

  



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Zanim zadzwoni dzwonek na przerwę. Bank pomysłów zajęć i zabaw 

– webinarium 
 

Numer formy V.1.18  
  
Adresat Nauczyciele edukacji elementarnej, nauczyciele świetlic 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy spotkania poznają efektywne sposoby edukacji poprzez 
zabawę. Ćwiczenia ożywiające, rozluźniające, gry i zabawy  
w doskonaleniu motoryki dużej i małej rąk i nóg. Integracja grupy 
poprzez gry i zabawy. Zabawy i ćwiczenia językowe a także logo-
pedyczne. 
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platfor-
mie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Katarzyna Fiebiger. 

  
Zakres treści  Rozwój mowy, gromadzenie i bogacenie słownictwa  

 Zabawy logopedyczne 
 Sprawność manualna – tworzenie prostych zabawek   
 Przykładowe pacynki i pokazywane wierszyki i rymowanki 
 Zabawy ruchowe w klasie z wykorzystaniem codziennych 

przyborów 
  
Liczba godzin 3   
    

Termin 08.11.2022 r. –  Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

  



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Praca metodą projektu w edukacji wczesnoszkolnej  
– webinarium   

 

Numer formy V.1.19  
  
Adresat Nauczyciele edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej,  

nauczyciele świetlicy 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy webinarium poznają teoretyczne i praktyczne zasady 
pracy metodą projektu. Istotnym elementem szkolenia będzie po-
kazanie przykładowego międzynarodowego projektu eTwinning Be 
happy i materiałów wypracowanych przez jego uczestników  
z różnych krajów. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy 
chcą poszerzyć warsztat pracy o ciekawe pomysły z różnych  
edukacji. 
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platfor-
mie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Katarzyna Fiebiger. 

  
Zakres treści  Założenia metody projektu  w powiązaniu z kompetencjami 

kluczowymi 
 Fazy realizacji projektu 
 Przykłady przyrodniczego projektu w edukacji  

wczesnoszkolnej  
  
Liczba godzin 3   
    

Termin 29.11.2022 r. –  Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

  



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Tajemnice zamku królowej matematyki. Nowe inspiracje 
– webinarium 

 

Numer formy V.1.20  
  
Adresat Nauczyciele edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej,  

nauczyciele świetlicy 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Warsztat, na którym merytorycznie i kompleksowo zostaną poka-
zane możliwości kształtowania kompetencji matematycznych  
u dzieci z wykorzystaniem niekonwencjonalnych zabaw i zadań. 
Kierowany jest do osób, które chcą prowadzić zajęcia z edukacji 
matematycznej w sposób przemyślany, optymalny i efektywny. 
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platfor-
mie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Katarzyna Fiebiger. 

  
Zakres treści  Kompetencje kluczowe – wprowadzenie  

 Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji  
 Kompetencje w zakresie wielojęzyczności   
 Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie  

innych nauk  
 Kompetencje cyfrowe 

  
Liczba godzin 3   
    

Termin 06.12.2022 r. –  Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

  



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Praktyczne przykłady oceny kształtującej  
w edukacji wczesnoszkolnej  

– webinarium   
 

Numer formy V.1.21  
  
Adresat Nauczyciele edukacji  wczesnoszkolnej, nauczyciele języka an-

gielskiego w edukacji elementarnej oraz wszyscy zainteresowani 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają konkretne przykłady oceny kształtu-
jącej będącej motywacją do dalszej pracy ucznia.  
Dowiedzą się, jak planować, prowadzić i sprawdzać wiedzę  
i umiejętności uczniów. Ponadto dowiedzą się, jak udzielać ustnej  
i pisemnej konstruktywnej informacji zwrotnej. Podane zostaną 
przykłady oceny śródrocznej i końcoworocznej. 
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platfor-
mie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Katarzyna Fiebiger. 

  
Zakres treści  Najważniejsze składowe oceny kształtującej, np. dyktand czy 

notatek w zeszytach 
 Przydatne słownictwo niezbędne do tworzenia informacji 

zwrotnej 
 Motywacyjna rola oceny opisowej śródrocznej i końcoworocz-

nej w klasach I-III 
  
Liczba godzin 3   
    

Termin 24.01. 2023 r. –  Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

  



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Jak przeciwdziałać nauczycielskiemu wypaleniu zawodowemu  

– webinarium   
 

Numer formy V.1.22  
  
Adresat Nauczyciele edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej,  

nauczyciele świetlicy, pedagodzy oraz wszyscy zainteresowani 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają, czym jest dobrostan psychiczny 
ucznia i nauczyciela. Nauczyciele poznają, jak dbać o siebie i stale 
być kreatywnym w pracy.  
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platfor-
mie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Katarzyna Fiebiger. 

  
Zakres treści  Psychofizyczny stan nauczyciela a jakość jego warsztatu  

pracy  
 Wpływ relacji nauczyciel-uczeń na uczenie się 
 O trudnościach, potrzebach i konieczności dbania o siebie 
 Jak kreować pozytywną rzeczywistość? 
 Jak kreować pewność siebie i być dla siebie mistrzem? 

  
Liczba godzin 3   
    

Termin 28.03 2023 r. –  Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

  



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem narzędzi TIK  
w edukacji elementarnej 

 

Numer formy V.1.23  
  

Adresat Nauczyciele edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej,  
nauczyciele świetlicy, nauczyciele języka angielskiego w edukacji 
elementarnej oraz wszyscy zainteresowani 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, w jaki sposób można wykorzy-
stać technologię, aby przygotować ciekawe zajęcia dla uczniów. 
Poznają różne aplikacje i strony web do tworzenia pomocy  
dydaktycznych. 
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platfor-
mie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Katarzyna Fiebiger. 

  
Zakres treści  Sposoby tworzenia pomocy dydaktycznych przy wykorzystaniu 

komputera i smartfona  
 Proponowane aplikacje i materiały: 

 Aplikacja ChatterPix – mówiące obrazy  

 Strony web  do tworzenia puzzli 

 Tworzenie interaktywnych stron PDF 

 Strony do kodowania 

 Strona do tworzenia mandali, koła fortuny, gazetowej szpalty 

 Strony z zegarami i czasomierzami oraz z generatorami do lo-
sowania 

 Animacja postaci rysunkowej 

 Pomoce w Canvie – kolorowanka XXL 
  
Liczba godzin 6   
    

Termin 22.10.2022 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

  



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Jak oswoić poezję, czyli zabawy z wierszem  
w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej 

 

Numer formy V.1.24 
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesno- 

szkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Uczestnicy zostaną zapo-
znani z innowacyjnymi pomysłami zachęcającymi dzieci do korzy-
stania z literatury. Dowiedzą się jak przybliżyć dziecku świat przed-
stawiony w poezji. Poznają ciekawe sposoby pracy z wierszem  
w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Iwona Łotysz. 

  
Zakres treści  Wiersze, rytmy i rymy jako naturalne łapacze uwagi 

 Poetyckie inspiracje – sposoby na wykorzystanie wierszy  
i tekstów rymowanych w codziennej pracy z uczniami 

 Klasowa księga poezji – sposoby na tworzenie własnych wier-
szy przez dzieci 

  
Liczba godzin 6   

    

Termin październik 2022 r.  

   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

    

 
 
 
 
 
 

  



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Rozwijanie wyobraźni geometrycznej.  
Inspiracje dla najmłodszych 

 

Numer formy V.1.25 
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesno- 

szkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Celem szkolenia jest rozwój 
wiedzy i nauczycielskich umiejętności w zakresie kreowania aktyw-
ności geometrycznych dzieci w przedszkolu i na pierwszym etapie 
edukacyjnym. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Iwona Łotysz. 

  
Zakres treści  Wspomaganie dzieci w rozwijaniu intuicji geometrycznych 

 Geometryczne inspiracje – propozycje zabaw dla dzieci  
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

 Zabawy plastyczno-techniczne kształtujące pojęcia  
geometryczne 

  
Liczba godzin 6   

    

Termin listopad 2022 r.  

   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

    
  



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Rozwijanie umiejętności rachunkowych małych dzieci. 
Dodawanie i odejmowanie 

 

Numer formy V.1.26 
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesno- 

szkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Podczas zajęć uczestnicy  
poznają wymagania podstawy programowej wychowania przed-
szkolnego i edukacji wczesnoszkolnej dotyczące edukacji matema-
tycznej. Nauczyciele dowiedzą się, jak stymulować rozwój poznaw-
czy dzieci w zakresie matematyki oraz jak prowokować dzieci do 
aktywności intelektualnej i prowadzenia rozumowania matematycz-
nego. Poznają matematyczne zabawy, gry i pomoce dydaktyczne 
w codziennej pracy z dzieckiem. Zaplanują ciekawe zajęcia dosko-
nalące kompetencje matematyczne w zakresie dodawania  
i odejmowania.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Iwona Łotysz. 

  
Zakres treści  Dziecięce liczenie 

 Dodawanie i odejmowanie – gry i zabawy 
 Do it yourself (DIY) – pomoce dydaktyczne do kształtowa-

nia pojęcia liczby i działań matematycznych 
  
Liczba godzin 6   

    

Termin styczeń 2023 r.  

   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

    

 
  



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Płyta CD na okrągło.  

Atrakcyjny materiał do prac plastycznych 
 

Numer formy V.3.1 
  

Adresat Nauczyciele plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania 
przedszkolnego, świetlic szkolnych oraz wszyscy zainteresowani 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Płyty CD są powszechnie dostępnym materiałem do pracy twórczej 
na płaszczyźnie i w przestrzeni. Nauczyciele poznają nowe pomy-
sły na prace plastyczne polegające na wykorzystaniu tego intrygu-
jącego materiału oraz poznają możliwości wykorzystania prac do 
dekoracji szkolnych. Zaproponowane pomysły będą doskonałym 
ćwiczeniem kształcącym wyobraźnię przestrzenną, również atrak-
cyjną  propozycją na ciekawą aranżację wystroju otoczenia.  
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na 
platformie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Danuta Lech. 

  
Zakres treści  Kształtowanie poczucia estetyki, kreatywności oraz wyobraźni 

przestrzennej warunkiem harmonijnego rozwoju dziecka 
 Formy i sposoby wykorzystania płyt CD 
 Rodzaje materiałów oraz narzędzi potrzebnych do obróbki  

płyt CD 
 Przykłady prac plastycznych z wykorzystaniem płyt CD 

  

Liczba godzin 6   
    

Termin listopad 2022 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   

  



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Jak zaprojektować plakat, wykorzystując umiejętności z plastyki  

– webinarium 
 

Numer formy V.3.2 
  

Adresat Nauczyciele plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania 
przedszkolnego, świetlic szkolnych oraz wszyscy zainteresowani 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy przypomną sobie wiadomości z zakresu podstawowych 
pojęć plastycznych, które potrzebne są do zaprojektowania i wyko-
nania plakatu. Przybliżona zostanie również rola grafiki użytkowej 
w kontekście przekazu syntetycznej informacji. Uczestnicy zapo-
znają się z różnorodnymi funkcjami, jakie pełni plakat w przestrzeni 
publicznej. Zaznajomią się z krótką historią tej formy oraz sylwet-
kami twórców plakatu w Polsce. Nauczyciele poznają ciekawe po-
mysły na wykonanie  plakatu jako wypowiedzi plastycznej.  
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na 
platformie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Danuta Lech. 

  
Zakres treści  Krótka historia plakatu i główni jego twórcy 

 Rodzaje i funkcje plakatu 
 Etapy przygotowania plakatu 
 Przykłady plakatów 
 Ciekawe rozwiązania metodyczne z wykorzystaniem elemen-

tów grafiki użytkowej w plakacie 
  

Liczba godzin 3   
    

Termin 27.09.2022 r. –  Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   

  



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Język sztuki uniwersalnym narzędziem porozumiewania się dzieci.      
Kultura i sztuka Ukrainy  

– webinarium 
 

Numer formy V.3.3 
  

Adresat Nauczyciele plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania 
przedszkolnego, świetlic szkolnych oraz wszyscy zainteresowani 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Celem spotkania jest przybliżenie kultury i sztuki Ukrainy  oraz 
wskazanie płaszczyzn sprzyjających porozumiewaniu się dzieci 
polskich i ukraińskich. Przeanalizowane zostaną przykłady inspira-
cji sztuką Ukrainy, które można wykorzystać na zajęciach  
z plastyki i edukacji plastycznej. Uczestnicy szkolenia zapoznają 
się z ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi.  
Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania po szkoleniu  
z materiałów metodycznych umieszczonych na platformie CEN. 
Zajęcia prowadzi Danuta Lech. 

  
Zakres treści  Kultura i sztuka Ukrainy 

 Przykłady prac plastycznych inspirowanych kulturą i sztuką 
Ukrainy 

 Ciekawe rozwiązania metodyczne 
  

Liczba godzin 3   
    

Termin 18.10.2022 r.  – Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   

  



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Czy sztuka musi być piękna?  
Rola sztuki współczesnej w edukacji plastycznej  

– webinarium  
 

Numer formy V.3.4 
  

Adresat Nauczyciele plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania 
przedszkolnego, świetlic szkolnych oraz wszyscy zainteresowani 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy poznają i przeanalizują definicję „piękna” w sztuce. Za-
poznają się z ideałami piękna, które funkcjonowały na przestrzeni 
wieków.  Poznają  twórców sztuk plastycznych XX i XXI wieku oraz 
przeanalizują funkcje, jakie obecnie pełni sztuka współczesna i jaki 
ma wpływ na edukację plastyczną dzieci i młodzieży. Na spotkaniu 
przedstawione będą ciekawe rozwiązania metodyczne inspirowane 
sztuką współczesną. Uczestnicy spotkania dokonają analizy prac 
plastycznych uczniów związanych z tematyką spotkania oraz wy-
mienią się swoimi doświadczeniami z tego zakresu. 
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów metodycznych 
umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Danuta Lech. 

  
Zakres treści  Pojęcie „piękna” w sztuce na przestrzeni wieków 

 Funkcje sztuki XX i XXI wieku 
 Inspiracje sztuką współczesną  w pracach plastycznych 

  

Liczba godzin 3   
    

Termin 22.11.2022 r. – Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   

  



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Koła, prostokąty, trójkąty.  
Geometria w sztuce i edukacji plastycznej dzieci i młodzieży  

– webinarium  
 

Numer formy V.3.5 
  

Adresat Nauczyciele plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania 
przedszkolnego, świetlic szkolnych oraz wszyscy zainteresowani 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z dziełami twór-
ców, którzy w swoich pracach geometryzowali formy i kształty.  
Poznają ciekawe pomysły na wykorzystanie elementów geometrii 
w pracach dzieci i młodzieży. Uświadomią sobie wpływ zabawy for-
mami geometrycznymi na rozwój myślenia analitycznego i synte-
tycznego dziecka. Wzbogacą swój warsztat pracy o ciekawe pomy-
sły inspirowane tym zagadnieniem.  
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów metodycznych 
umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Danuta Lech. 

  
Zakres treści  Twórczość artystów inspirujących się geometrią  

 Ciekawe rozwiązania metodyczne na plastyce i w edukacji 
plastycznej z wykorzystaniem figur geometrycznych 

 Przykłady różnorodnych technik prac plastycznych 
  

Liczba godzin 3   
    

Termin styczeń 2023 r. – Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Murale – powrót do prehistorii?  

– webinarium 
 

Numer formy V.3.6 
  

Adresat Nauczyciele plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania 
przedszkolnego, świetlic szkolnych oraz wszyscy zainteresowani 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnikom zostanie przybliżony proces przeobrażania się malar-
stwa ściennego od prehistorii po czasy współczesne. Nauczyciele 
poznają twórców najciekawszych realizacji murali w naszym regio-
nie i w Polsce. Uświadomią sobie, jaką rolę edukacyjną pełni współ-
cześnie mural. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ciekawymi 
rozwiązaniami metodycznymi z wykorzystaniem malarstwa ścien-
nego. Wzbogacą swój warsztat pracy o ciekawe pomysły inspiro-
wane tym zagadnieniem.  
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów metodycznych 
umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Danuta Lech. 

  
Zakres treści  Malarstwo ścienne od prehistorii po czasy współczesne 

 Twórcy murali w naszym regionie i w Polsce 
 Rola edukacyjna współczesnego muralu 
 Ciekawe rozwiązania metodyczne z wykorzystaniem malar-

stwa ściennego 
  

Liczba godzin 3   
    

Termin luty 2023 r.  – Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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„Takie tam rękodzieło” 
 

Numer formy V.3.7 
  

Adresat Nauczyciele plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania 
przedszkolnego, świetlic szkolnych oraz wszyscy zainteresowani 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy warsztatów  poznają różne rodzaje rękodzieła artystycz-
nego. Będą mieli możliwość utożsamienia się z wybraną formą 
pracy rękodzielniczej. Uświadomią sobie wpływ poszczególnych 
dziedzin rękodzieła na rozwój człowieka na każdym etapie życia.  
Wzbogacą swój warsztat pracy o ciekawe pomysły prac plastycz-
nych możliwych do zrealizowania z dziećmi. Szkolenie będzie miało 
charakter praktyczny.  
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów metodycznych 
umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Danuta Lech. 

  
Zakres treści  Różne rodzaje rękodzieła (ceramika, snycerstwo, hafciarstwo,  

szydełkowanie, robótki na drutach,  kaletnictwo, witraż, filco-
wanie, batik, makrama, biżuteria itp.) 

 Wpływ rękodzieła na rozwój człowieka na każdym etapie  
życia 

 Rękodzieło a stymulowanie harmonijnego rozwoju dziecka 
 Przykłady rozwiązań metodycznych 
 Przykłady ciekawych prac rękodzielniczych 

  

Liczba godzin 3   
    

Termin marzec 2023 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Nietypowe materiały ekologiczne                                                                                       

w pracach plastycznych dzieci najmłodszych 
 

Numer formy V.3.8 
  

Adresat Nauczyciele plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania 
przedszkolnego, świetlic szkolnych oraz wszyscy zainteresowani 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy poznają nowe, oryginalne sposoby wykorzystania ma-
teriałów ekologicznych w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkol-
nej. Wzbogacą swój warsztat pracy o ciekawe pomysły prac pla-
stycznych. Szkolenie będzie miało charakter praktyczny.  
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów metodycznych 
umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Danuta Lech. 

  
Zakres treści  Specyfika materiałów ekologicznych 

 Pozyskiwanie materiałów ekologicznych 
 Łączenie materiałów ekologicznych z innymi materiałami 
 Przykłady ciekawych rozwiązań metodycznych 
 Przykłady oryginalnych prac plastycznych 

  

Liczba godzin 3   
    

Termin 25.10.2022  r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Wakacyjne impresje.  

Muzyczna podróż dookoła świata, od Ukrainy aż do Afryki 
 

Numer formy V.3.9 
  

Adresat Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczy-
ciele świetlicy, nauczyciele muzyki 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Dźwięki muzyki przeniosą uczestników w różne niezwykłe zakątki 

świata a różnorodność muzyki pozwoli doświadczyć odmienności 

wybranych kultur. Na warsztatach nauczyciele poznają tańce, za-

bawy ruchowe przy muzyce oraz piosenki. Na zajęciach niezbędny 

wygodny strój. 

Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na 
platformie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Agnieszka Wilczyńska. 

  

Zakres treści  Tańce z różnych zakątków świata 
 Zabawy ruchowe 
 Piosenki i kanony 
 Rekwizyty i przybory 

  

Liczba godzin 3   
    

Termin 20.09.2022 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Integracja: śpiew – taniec – zabawa 
 

Numer formy V.3.10 
  

Adresat Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczy-
ciele świetlicy, nauczyciele muzyki 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Spotkanie ma charakter metodyczno-praktyczny. Nauczyciele po-
znają szereg zabaw i piosenek do praktycznego wykorzystania 
podczas zajęć dla różnych grup wiekowych uczniów. Zastosowanie 
przyborów tanecznych uatrakcyjni zajęcia umuzykalniające oraz 
ubarwi zajęcia o charakterze integracyjnym. 
Zalecany jest wygodny strój i obuwie, które umożliwi pełne uczest-
nictwo w warsztatach.  
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na 
platformie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Agnieszka Wilczyńska. 

  

Zakres treści  Zabawy muzyczno-ruchowe z przyborami i bum bum  
rurkami 

 Piosenki i kanony 
 Tańce integracyjne i ludowe 

  

Liczba godzin 3x3   
    

Termin 4.10.2022 r. – pierwsze spotkanie  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Nauczanie gry na dzwonkach chromatycznych  

w przedszkolu i szkole 
 

Numer formy V.3.11 
  

Adresat Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczy-
ciele świetlicy, nauczyciele muzyki 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Spotkanie ma charakter metodyczno-praktyczny. Dzwonki naci-

skane to bardzo łatwy instrument, na którym nawet trzyletnie dzieci 

mogą grać melodie. Grę na nich można potraktować jako wstępny 

etap nauki, a następnie wprowadzać dzwonki chromatyczne. Pod-

czas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak zacząć, które metody 

są najbardziej efektywne. Po warsztatach uczestnicy otrzymają ma-

teriały do wykorzystania w pracy. Będzie możliwość gry na instru-

mentach. 

Zajęcia prowadzi Agnieszka Wilczyńska. 
  

Zakres treści  Dzwonki chromatyczne i naciskane – zasady gry, metodyka 
wprowadzania melodii 

 Czytanie nut, zapis melodii 
 Gra z nut, liter, kolorów 
 Praktyczne materiały do wykorzystania podczas zajęć, aplika-

cje do gry i linki do muzyki 
  

Liczba godzin 4   
    

Termin październik 2022 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Zaśpiewaj pełnym głosem! 

          Emisja głosu dla ucznia i dla nauczyciela (część 1.) 
 

Numer formy V.3.12 
  

Adresat Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczy-
ciele świetlicy, nauczyciele muzyki 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Warsztaty mają charakter metodyczno-praktyczny. Celem jest do-
skonalenie umiejętności wokalnych uczniów i nauczycieli poprzez 
różne ćwiczenia, zabawy i piosenki. Nauczyciele wzbogacą reper-
tuar piosenek dla swoich wychowanków. Ćwiczenia z podstaw emi-
sji głosu mogą być wykorzystywane zarówno przez uczniów jak  
i nauczycieli. Pomogą one utrzymać głos w dobrej formie, rozwinąć 
umiejętności prawidłowego mówienia i śpiewania. Zalecany jest 
wygodny strój do pełnego uczestniczenia w warsztatach. 
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na 
platformie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Agnieszka Wilczyńska. 

  

Zakres treści  Podstawy emisji głosu    
 Sposoby pracy z piosenką 
 Czytanie nut, praca z instrumentem 
 Praca z solistą i z zespołem wokalnym 
 Piosenki na różne okazje 

  

Liczba godzin 3   
    

Termin 08.11.2022 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Emisja głosu dla ucznia i dla nauczyciela (część 2.) 
 

Numer formy V.3.13 
  

Adresat Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczy-
ciele świetlicy, nauczyciele muzyki 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Nauka prawidłowej emisji to regularny i systematyczny proces. 
Stąd propozycja kontynuacji ćwiczeń, dzięki którym nauczyciele 
będą mieć więcej siły i swobody w głosie. Podczas zajęć prezento-
wane będą propozycje piosenek na rozśpiewanie oraz do nauki. 
Zalecany jest wygodny strój do pełnego udziału w warsztatach. 
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na 
platformie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Agnieszka Wilczyńska. 

  

Zakres treści  Ćwiczenie emisyjne, głosowe, dykcyjne i oddechowe  
 Czytanie nut, praca z instrumentem 
 Praca z solistą i z zespołem wokalnym 
 Nauka piosenek i kanonów 

  

Liczba godzin 6   
    

Termin styczeń 2023 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Muzyczny kalendarz w przedszkolu i w szkole. 

Propozycje repertuaru na różne okazje  
– webinarium 

 

Numer formy V.3.14 
  

Adresat Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczy-
ciele świetlicy, nauczyciele muzyki 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Praca w przedszkolu i w szkole jest związana ze zmieniającymi się 

porami roku i okolicznościowymi świętami. Prowadząca szkolenie 

podzieli się z uczestnikami zgromadzonym przez nią  repertuarem 

a także własnymi materiałami metodycznymi. Podczas webinarium 

zasady gry na instrumentach melodycznych oraz kryteria wyboru 

piosenek. 

Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na 
platformie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Agnieszka Wilczyńska. 

  

Zakres treści  Kryteria doboru piosenek 
 Przykłady repertuaru wokalnego 
 Instrumenty melodyczne: dzwonki chromatyczne, naciskane, 

bum bum rurki 
 Repertuar melodii do gry 

  

Liczba godzin 3   
    

Termin 18.10.2022 r. – Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz    
    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Poczuj rytm! 

Koordynacji wzrokowo-ruchowa na zajęciach umuzykalniających.  
Gra na instrumentach perkusyjnych (część 1.) 

 

Numer formy V.3.15 
  

Adresat Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczy-
ciele świetlicy, nauczyciele muzyki 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć 
w tym kursie? 

Rozwijanie koordynacji ma ogromne znaczenie w procesie eduka-

cyjnym. W szkoleniu zostaną przedstawione zabawy i ćwiczenia na 

koordynację przy muzyce nie tylko z instrumentami perkusyjnymi.  

Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na 
platformie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Agnieszka Wilczyńska. 

u  

Zakres treści  Ćwiczenia rytmiczne 
 Akompaniament do ruchu i śpiewu 
 Aktywne słuchanie muzyki z instrumentami perkusyjnym 
 Body percussion 
 Ćwiczenia na koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową 

  

Liczba godzin 3   
    

Termin 22.11. 2022 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Move your body! 

Koordynacja wzrokowo-ruchowa na zajęciach umuzykalniających 
Taniec (część 2.) 

 

Numer formy V.3.16 
  

Adresat Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczy-
ciele świetlicy, nauczyciele muzyki 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Spotkanie ma charakter metodyczno-praktyczny. W programie 
duża dawka ćwiczeń, zabaw i tańca, muzyka ludowa i nowoczesna 
oraz kolorowe przybory taneczne. Warto zabrać wygodny strój do 
tańca. 
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na 
platformie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Agnieszka Wilczyńska. 

  

Zakres treści  Zabawy muzyczno-ruchowe z przyborami 
 Pompony i wstążki – prawidłowy chwyt i manipulowanie  

przyborami 
 Zabawy taneczne i ludowe 
 Ćwiczenia na koordynację ruchową z użyciem przyborów 
 Przygotowanie przyborów 
 Przykłady rozwiązań praktycznych 

  

Liczba godzin 3   
    

Termin 17.01.2023 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Zagrajmy razem! 
Koordynacji wzrokowo-ruchowa na zajęciach umuzykalniających 

Gra na instrumentach melodycznych (część 3.) 
 

Numer formy V.3.17 
  

Adresat Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczy-
ciele świetlicy, nauczyciele muzyki 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Gra na instrumentach melodycznych to doskonała okazja do ćwi-

czeń manualnych. Obie ręce współpracują ze sobą, do tego jesz-

cze dochodzi koordynacja wzrokowo-ruchowa. Podczas grania wy-

chowankowie nie tylko umuzykalniają się, ale angażują wiele zmy-

słów. Gra to nie tylko kreatywna zabawa, także duża dawka  ćwi-

czeń koordynacyjnych. 

Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na 
platformie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Agnieszka Wilczyńska. 

  

Zakres treści  Dzwonki chromatyczne i naciskane, bum bum rurki – zasady 
gry 

 Ćwiczenia koordynacyjne rąk 
 Gra z nut, liter, kolorów 
 Praktyczne materiały do wykorzystania podczas zajęć 
 Aplikacje do gry i adresy stron internetowych z muzyką 

 
  

Liczba godzin 3   
    

Termin  31.01.2023 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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O nutkach i rytmie. W krainie bajek  

– webinarium 
 

Numer formy V.3.18 
  

Adresat Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczy-
ciele świetlicy, nauczyciele muzyki 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Dzieci w każdym wieku lubią bajki. Można je wykorzystywać do 

wprowadzania ważnych treści i umuzykalniania wychowanków. 

Bajki muzyczne można wykorzystywać w  edukacji stacjonarnej  

i zdalnej.  

Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na 
platformie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Agnieszka Wilczyńska. 

  

Zakres treści  Przykłady bajek muzycznych 
 Bajki muzyczne i ilustracje do tekstu 
 Nauka gra na instrumencie: melodie-bajki 

  

Liczba godzin 3   
    

Termin 07.02.2023 r. – Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Muzyczny neurobik. Kreatywnie na lekcjach muzyki 

–  webinarium 
 

Numer formy V.3.19 
  

Adresat Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczy-
ciele świetlicy, nauczyciele muzyki 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Jak uaktywnić uczniów na lekcjach muzyki? Jak pobudzić wiele 

zmysłów? Jak zrealizować podstawę programową w niebanalny 

sposób? Jak zachęcić uczniów do aktywności twórczej? Na te py-

tania nauczyciele znajdą odpowiedź na zajęciach. 

Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na 
platformie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Agnieszka Wilczyńska. 

  

Zakres treści  Aktywne słuchanie muzyki 
 Muzogramy 
 Tworzenie własnych kompozycji 
 Rozwijanie pamięci muzycznej  
 Ćwiczenia na koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową 

  

Liczba godzin 3   
    

Termin 07.03.2023 r. –  Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Kursy e-learningowe 
 
 

Jak wykorzystać gry dydaktyczne w edukacji matematycznej dzieci? 
 

Numer formy VI.3.6 
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesno-

szkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają główne założenia procesu uczenia 
(się), który opiera się na wspólnej aktywności dziecka, ucznia  
i nauczyciela. Poznają podstawy konstruktywistycznego modelu 
kształcenia. Zbudują bazę zasobów edukacyjnych z edukacji mate-
matycznej. Dowiedzą się, jak wprowadzić dzieci w tajniki konstruo-
wania gier oraz opracują autorski projekt gry planszowej wraz z in-
strukcją. 
Szkolenie trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów trwają-
cych cztery tygodnie. Dodatkowy tydzień przeznaczony będz ie na 
czynności organizacyjne i podsumowanie szkolenia.  
Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się nauczycieli  
z materiałami, wykonanie zadań, udział w wymianie doświadczeń 
na forum. 
Moderatorem kursu jest Iwona Łotysz. 

  
Zakres treści  Konstruktywistyczny model edukacji 

 Zasoby edukacyjne podstawą projektowania aktywności 
uczniów  

 Walory edukacyjne gier  
 Konstruowanie gier. Wspólna zabawa i nauka 

  
Liczba godzin 20 (5 tygodni)  

    

Termin październik 2022 r.  

   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Pomysły na zabawę z książką.  
Inspiracje do zajęć w przedszkolu i klasach I-III 

 

Numer formy VI.3.7 
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesno-

szkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Szkolenie ma na celu rozwijanie umiejętności organizowania sytu-
acji edukacyjnych służących upowszechnianiu czytelnictwa  
w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z efektywnymi metodami pracy 
dziecka z książką oraz wymienią się doświadczeniem w zakresie 
rozwiązań metodycznych. 
Szkolenie trwa cztery tygodnie. Składa się z trzech modułów reali-
zowanych w rytmie tygodniowym. Dodatkowy tydzień przezna-
czony będzie na czynności organizacyjne i podsumowanie szkole-
nia. Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się nauczycieli 
z materiałami, wykonanie zadań, udział w wymianie doświadczeń 
na forum. 
Moderatorem kursu jest Iwona Łotysz. 

  
Zakres treści  Jak wychować czytające dziecko? 

 Kreatywne zabawy z książką 
 Książka jako sztuka słowa i papieru – pomysły na tworzenie 

książek z dziećmi 
  
Liczba godzin 15 (4 tygodnie)  

    

Termin styczeń 2023 r.  

   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Kompetencje kluczowe w praktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
(część 1.) 

 

Numer formy VI.3.8 
  

Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesno-
szkolnej 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Na szkoleniu zostaną zaprezentowane sposoby i możliwości kształ-
towania kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym  
i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem maty do kodowania.  Szko-
lenie kierowane jest do osób, które chcą realizować zajęcia z kodo-
wania w sposób przemyślany, optymalny i efektywny.  
Szkolenie trwa cztery tygodnie. Składa się z trzech modułów reali-
zowanych w rytmie tygodniowym. Dodatkowy tydzień przezna-
czony będzie na czynności organizacyjne i podsumowanie szkole-
nia. Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się nauczycieli 
z materiałami, wykonanie zadań, udział w wymianie doświadczeń 
na forum. 
Moderatorem kursu jest Iwona Łotysz. 

 
 

Zakres treści  Kompetencje kluczowe  
 Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji  

oraz wielojęzyczności  
 Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie 

nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, kompetencje  
cyfrowe 

  

Liczba godzin 15 (4 tygodnie)  
    

Termin listopad 2022 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   
  



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  

 
49 

 

Kompetencje kluczowe w praktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
(część 2.) 

 

Numer formy VI.3.9 
  

Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesno-
szkolnej 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Na szkoleniu zostaną zaprezentowane sposoby i możliwości kształ-
towania kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym z wykorzystaniem maty do kodowania.  Kiero-
wane jest do osób, które chcą realizować zajęcia z kodowania w 
sposób przemyślany, optymalny i efektywny.  
Szkolenie trwa cztery tygodnie. Składa się z trzech modułów reali-
zowanych w rytmie tygodniowym. Dodatkowy tydzień przezna-
czony będzie na czynności organizacyjne i podsumowanie szkole-
nia. Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się nauczycieli 
z materiałami, wykonanie zadań, udział w wymianie doświadczeń 
na forum. 
Moderatorem kursu jest Iwona Łotysz. 

  

Zakres treści  Kompetencje osobiste, społeczne, obywatelskie i w zakresie 
umiejętności uczenia się 

 Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości w zakresie świa-
domości i ekspresji kulturalnej  

 Podsumowanie – Jak zaplanować swoją pracę, żeby starczyło 
pomysłów na cały rok? Jak zadbać o to, żeby poziom trudno-
ści zadań był rosnący, a nauka kodowania była procesem? 

  

Liczba godzin 15 (4 tygodnie)  
    

Termin luty 2023 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Emocje, napięcie i stres. 
Jak pomóc najmłodszym nazywać emocje i je wyrażać? 

 

Numer formy VI.3.10 
  

Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesno-
szkolnej, nauczyciele świetlicy, pedagodzy i osoby zaintereso-
wane 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Celem szkolenia jest poznanie ciekawych propozycji ćwiczeń, za-
dań, zabaw i literatury dotyczącej rozpoznawania, nazywania  
i wyrażania emocji małych dzieci. W materiałach będą dostępne 
przykłady ćwiczeń, kart pracy i zabawy w doskonaleniu umiejętno-
ści komunikacji, rozwiązywania problemów, rozumienia i wyrażania 
emocji. 
Szkolenie trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów trwają-
cych cztery tygodnie. Dodatkowy tydzień przeznaczony będzie na 
czynności organizacyjne i podsumowanie szkolenia.  
Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się nauczycieli  
z materiałami, wykonanie zadań, udział w wymianie doświadczeń 
na forum. 
Moderatorem kursu jest Katarzyna Fiebiger. 

  
Zakres treści  Nasze emocje – co nas złości, a co nas rozwesela? 

 Jak rozpoznawać własne emocje i zachowania? 
 Jak wyrażać emocje? 
 Bank pomysłów do pracy z emocjami 

  
Liczba godzin 20 (5 tygodni)  

    

Termin marzec 2023 r.  

   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Jak udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu  
 

Numer formy VI.3.11 
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego  
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy kursu poznają zasady organizacji pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej i zadania placówki. Dowiedzą się, jakie są 
formy wsparcia, jak organizować zindywidualizowaną ścieżkę 
kształcenia, jak dokonać oceny efektywności oraz jak prowadzić 
dokumentację. W kolejnym module uczestnicy poznają szczegó-
łowo charakterystykę dzieci, którym ze względu na ich indywidu-
alne potrzeby należy zapewnić wsparcie i wskazówki dla nauczy-
ciela do pracy. Ostatni moduł to przykładowe wzory dokumentów: 
arkusz oceny efektywności, arkusz wielospecjalistycznej oceny po-
ziomu funkcjonowania dziecka, IPET, pisma do rodziców itp. 
Szkolenie trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów reali-
zowanych w rytmie tygodniowym. Dodatkowy tydzień przezna-
czony będzie na czynności organizacyjne i podsumowanie szkole-
nia. Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się nauczycieli 
z materiałami, wykonanie zadań, udział w wymianie doświadczeń 
na forum. 
Moderatorem kursu jest Renata Pietras-Pacynko. 

  
Zakres treści  Prawne uwarunkowania pomocy psychologiczno- 

-pedagogicznej  
 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
 Wsparcie dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi 
 Przykładowe wzory dokumentów 

  
Liczba godzin 20 (5 tygodni)  

    

Termin październik 2022 r.  

   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Dziecko w świecie przyrody 
 

Numer formy VI.3.12 
  

Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy spotkania poznają metody pracy sprzyjające rozwojowi 
aktywności przyrodniczej u dzieci. Ważnym elementem spotkania 
będą działania przyrodnicze, które pobudzają ciekawość poznaw-
czą małych obserwatorów przyrody.  
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów, które będą 
realizowane w kolejnych tygodniach. Dodatkowy tydzień przezna-
czony będzie na czynności organizacyjne i podsumowanie szkole-
nia. Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się uczestników 
z materiałami, wykonanie zadań oraz aktywny udział  w wymianie 
doświadczeń na forum. 
Moderatorem kursu jest Małgorzata Pietruk. 

  
Zakres treści  Edukacja przyrodnicza i jej znaczenie w rozwoju dziecka 

 Pomoce dydaktyczne, które rozbudzają ciekawość 
 Doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze dla dzieci 
 Gry i zabawy terenowe, czyli aktywne poznawanie przyrody 

  
Liczba godzin 20 (5 tygodni)  
    

Termin luty 2023 r.  

   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Dzieła wielkich mistrzów inspiracją  
dla nauczycieli plastyki i edukacji plastycznej 

 

Numer formy VI.3.31 
  

Adresat Nauczyciele plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania 
przedszkolnego, świetlicy szkolnej oraz wszyscy zainteresowani 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia dzięki nabytej wiedzy z zakresu historii sztuki 
dostarczą swoim uczniom wiele nowych inspiracji twórczych. Po-
znają ciekawe sposoby zapoznania uczniów z różnorodnymi sty-
lami w sztukach plastycznych. Zwrócą uwagę na wpływ twórczości 
wielkich artystów na współczesną edukację plastyczną dzieci i mło-
dzieży. Poznane różnorodne techniki plastyczne, metody i formy 
pracy pozwolą rozbudować warsztat metodyczny nauczyciela w za-
kresie plastyki  i edukacji plastycznej oraz poszerzą wiedzę na te-
mat dziedzictwa kultury ojczystej, europejskiej i światowej. Zdobyta 
wiedza i umiejętności pozwolą w ciekawy i atrakcyjny sposób reali-
zować treści związane z podstawą programową plastyki i edukacji 
plastycznej. 
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów realizowa-
nych w kolejnych tygodniach. Dodatkowy tydzień przeznaczony bę-
dzie na czynności organizacyjne i podsumowanie szkolenia.  Wa-
runkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się uczestników  
z materiałami, wykonanie zadań oraz aktywny udział  w wymianie 
doświadczeń na forum. 
Moderatorem kursu jest Danuta Lech. 

  

Zakres treści  Wielcy mistrzowie i ich dzieła – wybrane przykłady 
 Wpływ sztuki wielkich mistrzów na edukację plastyczną dzieci 

i młodzieży 
 Inspiracje dziełami wielkich mistrzów w pracach plastycznych 

dzieci i młodzieży 
 Scenariusze zajęć z plastyki i edukacji plastycznej  inspirowane 

dziełami wielkich mistrzów 
  

Liczba godzin 20 (5 tygodni)  
    

Termin luty 2023 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Terapeutyczne właściwości sztuki – arteterapia 
 

Numer formy VI.3.32 
  

Adresat Nauczyciele plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania 
przedszkolnego, świetlicy szkolnej oraz wszyscy zainteresowani 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają terapeutyczne właściwości 
różnych dziedzin sztuki. Będą mieli okazję poznać różne rodzaje  
i koncepcje arteterapii. Poznają teoretyczne podstawy wybranych 
dziedzin arteterapii, co pozwoli im dopasować zajęcia do potrzeb 
uczniów i środowiska, w którym pracują. Nauczyciele zapoznają się 
z metodycznymi wskazówkami dla  prowadzących zajęcia z ele-
mentami arteterapii. 
Kurs trwa trzy tygodnie. Składa się z dwóch modułów realizowa-
nych w kolejnych tygodniach. Dodatkowy tydzień przeznaczony bę-
dzie na czynności organizacyjne i podsumowanie szkolenia.  Wa-
runkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się uczestników  
z materiałami, wykonanie zadań oraz aktywny udział  w wymianie 
doświadczeń na forum. 
Moderatorem kursu jest Danuta Lech. 

  
Zakres treści  Terapeutyczne właściwości sztuki 

 Podstawy teoretyczne wybranych dziedzin arteterapii 
 Wskazówki metodyczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia 

z elementami arteterapii 
 Dostosowanie metod i form pracy w zakresie arteterapii do in-

dywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możli-
wości psychofizycznych uczniów 

  
Liczba godzin 10 (3 tygodnie)  
    

Termin marzec 2023 r.  

   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Muzyczno-taneczne prezentacje w przedszkolu i w szkole 
 

Numer formy VI.3.33 
  

Adresat Nauczyciele muzyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania 
przedszkolnego, świetlicy szkolnej oraz wszyscy zainteresowani 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Rodzice bardzo chętnie obserwują swoje dzieci podczas występów 

scenicznych. Nauczyciel ma zapewnić wychowankom możliwość 

prezentacji, a obserwatorom – niezapomniane wzruszenia. Celem 

szkolenia jest poznanie ciekawych piosenek, tańców  

i opracowań instrumentalnych, które znakomicie będą się nadawać 

na uroczystości szkolne i przedszkolne, związane z okolicznościo-

wymi świętami czy porami roku. W materiałach będą dostępne 

przykłady piosenek, opracowań ruchowych a także filmiki instrukta-

żowe, fragmenty nagrań przedstawień, zdjęcia i inne materiały 

przydatne w pracy 

Kurs trwa cztery tygodnie. Składa się z trzech modułów realizowa-
nych w kolejnych tygodniach. Dodatkowy tydzień przeznaczony bę-
dzie na czynności organizacyjne i podsumowanie szkolenia.  Wa-
runkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się uczestników  
z materiałami, wykonanie zadań oraz aktywny udział  w wymianie 
doświadczeń na forum. 
Moderatorem kursu jest Agnieszka Wilczyńska. 

  
Zakres treści  Piosenki: wprowadzanie, dobór i przykłady repertuaru 

 Elementy ruchu scenicznego, zabawy taneczne, taniec 

 Instrumenty: dobór repertuaru, metodyka wprowadzania melo-

dii, tworzenie scenariuszy imprez  

  
Liczba godzin 15 (4 tygodnie)  
    

Termin grudzień 2022 r.  

   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Metodyka nauki gry na instrumentach melodycznych w przedszkolu: 
dzwonki naciskane, chromatyczne, bum bum rurki 

 

Numer formy VI.3.34 
  

Adresat Nauczyciele muzyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania 
przedszkolnego, świetlicy szkolnej  

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Każdy, kto pozna i sam poczuje, jakie łatwe i przyjemne jest muzy-

kowanie, będzie często grał ze swoimi wychowankami. Uczestnik 

dowie się na tym kursie, jak, kiedy i przy pomocy jakich metod 

można uczyć gry na instrumentach. W tym celu wskazane jest po-

siadanie dostępu do wybranych instrumentów. Istnieje również 

możliwość konsultacji. 

Kurs trwa cztery tygodnie. Składa się z trzech modułów realizowa-
nych w kolejnych tygodniach. Dodatkowy tydzień przeznaczony bę-
dzie na czynności organizacyjne i podsumowanie szkolenia.  Wa-
runkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się uczestników  
z materiałami, wykonanie zadań oraz aktywny udział  w wymianie 
doświadczeń na forum. 
Moderatorem kursu jest Agnieszka Wilczyńska. 

  
Zakres treści  Dzwonki chromatyczne, naciskane, bum bum rurki – zasady 

gry, metodyka wprowadzania melodii 
 Czytanie nut, zapis melodii 
 Gra z nut, liter, kolorów 
 Materiały do wykorzystania podczas zajęć 
 Aplikacje do gry i adresy stron internetowych z muzyką 

  
Liczba godzin 15 (4 tygodnie)  
    

Termin marzec 2023 r.  

   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

 

 


