
 

11..  WWyycchhoowwaanniiee  pprrzzeeddsszzkkoollnnee    ii  eedduukkaaccjjaa  wwcczzeessnnoosszzkkoollnnaa  
 
 

Rok w przedszkolu – aktywność przyrodnicza najmłodszych 
 

Numer formy V.1.1  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesno- 

szkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy spotkania poznają metody pracy sprzyjające rozwojowi 
aktywności przyrodniczej u dzieci. Ważnym elementem spotkania 
będą praktyczne działania przyrodnicze, które rozbudzają cieka-
wość poznawczą małych obserwatorów przyrody.  
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi 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 6   
    

Termin marzec 2022 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

 



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Zajęcia logopedyczne w pigułce – webinarium 
 

Numer formy V.1.2  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesno- 

szkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy spotkania zapoznają się teoretyczną podstawą działań 
logopedycznych. W programie spotkania będą prezentowane 
praktyczne ćwiczenia usprawniające artykulację dziecięcą, gry  
i zabawy logopedyczne. 
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Małgorzata Pietruk. 

  
Zakres treści  Założenia teoretyczne dotyczące rozwoju mowy 

 Profilaktyka logopedyczna 
 Ćwiczenia logopedyczne  

  
Liczba godzin 3   
    

Termin styczeń 2022 r.  – Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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ABC młodego nauczyciela przedszkola   
Zajęcia ruchowe 

 

Numer formy V.1.3  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Szkolenie skierowane jest do młodych nauczycieli rozpoczynają-
cych pracę w przedszkolach oraz dla nauczycieli, którzy będą 
chcieli odświeżyć wiadomości metodyczne w zakresie zajęć ru-
chowych: ćwiczeń porannych i gimnastycznych. Ponadto uczest-
nicy poznają przykłady ciekawych pomysłów na zajęcia ruchowe  
z dziećmi. 
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Renata Pietras-Pacynko. 

  
Zakres treści  Organizacja zajęć porannych 

 Organizacja ćwiczeń gimnastycznych 
 Przykłady ciekawych zajęć ruchowych z dziećmi 

  
Liczba godzin 3   
    

Termin 19 października 2021 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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ABC młodego nauczyciela przedszkola 
Zajęcia muzyczne – webinarium   

 

Numer formy V.1.4  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Szkolenie skierowane jest do młodych nauczycieli rozpoczynają-
cych pracę w przedszkolach oraz dla nauczycieli, którzy będą 
chcieli odświeżyć wiadomości metodyczne w zakresie zajęć mu-
zycznych. Poznają treści edukacji muzycznej zawarte w podsta-
wie programowej wychowania przedszkolnego. Będą uczestniczyć 
w planowaniu zajęć muzycznych. 
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Renata Pietras-Pacynko. 

  
Zakres treści  Jak planować zajęcia muzyczne 

 Metodyka zajęć muzycznych:  
– śpiew i mowa 
–  ruch przy muzyce 
–  gra na instrumentach, aktywne słuchanie muzyki 

 Postawa programowa – treści edukacji muzycznej w przed-
szkolu 

  
Liczba godzin 3   
    

Termin 22 lutego 2022 r. – Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w edukacji wczesnoszkolnej 
– webinarium   

 

Numer formy V.1.5  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesno- 

szkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy webinarium poznają zasady pracy z dziećmi  ukierun-
kowanej na pomoc w przezwyciężaniu trudności  edukacyjnych. 
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Małgorzata Pietruk. 

  
Zakres treści  Organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 

 Ćwiczenia usprawniające funkcję wzrokową 
 Ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe 
 Ćwiczenia usprawniające funkcje grafomotoryczne 

  
Liczba godzin 3   
    

Termin październik 2021 r. – Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Metoda projektu na zajęciach przyrodniczych w przedszkolu  
– webinarium   

 

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

szkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy webinarium poznają teoretyczne i praktyczne zasady 
pracy metodą projektu. Istotnym elementem szkolenia będzie wy-
pracowanie przykładowych projektów i materiałów.  
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Małgorzata Pietruk. 

  
Zakres treści  Założenia metody projektu 

 Fazy realizacji projektu 
 Przykłady przyrodniczych projektów w edukacji  przedszkolnej 

  
Liczba godzin 3   
    

Termin listopad 2021 r. –  Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Kreatywne metody pracy w przedszkolu 
 

Numer formy V.1.7  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego  
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności w zakresie posługiwa-
nia się różnorodnymi metodami: aktywizującymi, pracy z grupą 
oraz ewaluacyjnymi. Ponadto zostaną zapoznani z trendami edu-
kacyjnymi w zakresie nowatorskich metod pracy. 
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia poprowadzi Renata Pietras-Pacynko. 

  
Zakres treści  Metody aktywizujące 

 Metody pracy z grupą 
 Metody ewaluacyjne 
 Nowatorskie metody pracy 

  
Liczba godzin 3   
    

Termin 21.09.2021 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Gdy dzieci się nudzą, zróbmy e-książeczkę! – webinarium  
 

Numer formy V.1.8  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesno-

szkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, w jaki sposób można wyko-
rzystać technologię, aby przygotować ciekawe zajęcia dla dzieci. 
Poznają aplikację Story Jumper, w której opracują e-książeczkę  
i stworzą bajkę dla dzieci. 
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia poprowadzi Renata Pietras-Pacynko. 

  
Zakres treści  Atrakcyjne sposoby tworzenia pomocy przy wykorzystaniu 

komputera 
 Platforma Story Jumper 
 Tworzenie e-książeczki, opracowanie bajki dla dzieci 

  
Liczba godzin 3   
    

Termin 5.10.2021 r. – Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Maluch poznaje różnorodny  świat 
Edukacja globalna w przedszkolu – webinarium  

 

Numer formy V.1.9  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy zostaną wprowadzeni do kultury krajów na różnych 
kontynentach. Zostaną zapoznani z formami i metodami pracy  
w zakresie edukacji międzykulturowej. Poznają bajki, baśnie  
i opowiadania z różnych stron świata; różne zwyczaje, obrzędy  
i ciekawostki. Ponadto zostaną zaprezentowane zabawy i tańce  
z różnych rejonów świata.  
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia poprowadzi Renata Pietras-Pacynko. 

  
Zakres treści  Baśnie, bajki i bajeczki z danego kraju, teatrzyki 

 Gry i zabawy ruchowe, zabawy muzyczno-ruchowe 
 Zwyczaje i obrzędy kulturowe 
 Ciekawe scenariusze do wykorzystania z dziećmi 

  
Liczba godzin 3   
    

Termin 9.11.2021 r. – Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Program zajęć czy projekt edukacyjny?  
Jak go opracować, by był dostosowany do potrzeb i możliwości 

dziecka? – webinarium  
 

Numer formy V.1.10  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, czym różni się program zajęć 
od projektu edukacyjnego, jak opracować program i projekt edu-
kacyjny. Ponadto uczestnicy dowiedzą się, jakich błędów unikać, 
by program i projekt mogły być właściwie zrealizowane. 
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia poprowadzi Renata Pietras-Pacynko. 

  
Zakres treści  Czym różni się program od projektu edukacyjnego? 

 Przygotowanie programu lub projektu 
 Planowanie pracy, realizacja zadań 
 Prezentacja 
 Ewaluacja 

  
Liczba godzin 3   
    

Termin 23.11.2021 r. – Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Elementy terapii ręki – webinarium  
 

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

szkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy webinarium dowiedzą się, jak wspierać rozwój motory-
ki małej u dziecka w wieku przedszkolnym. Zostaną zapoznani  
z różnorodnymi sposobami ćwiczenia dłoni i palców, tak aby roz-
wijać ich zręczność i precyzję. Poznają metodę malowania dzie-
sięcioma palcami. Poznają sposoby interpretowania rysunków 
dziecka. 
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia poprowadzi Renata Pietras-Pacynko. 

  
Zakres treści  Rozwój motoryki małej  

 Przykłady ćwiczeń: seria rozmachowa, seria manualna, seria 
ruchów precyzyjnych 

 Co oznaczają rysunki dziecka? Jak je interpretować? 
 Co to takiego lateralizacja? 
 Metoda malowania dziesięcioma palcami 

  
Liczba godzin 3   
    

Termin 11.01.2022 r.- Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Zabawy paluszkowe dla najmłodszych – webinarium   
 

Numer formy V.1.12  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesno- 

szkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy spotkania poznają efektywne sposoby edukacji                                 
poprzez zabawę.  
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Małgorzata Pietruk. 

  
Zakres treści  Sprawność manualna i rozwój mowy 

 Wyposażenie kącika zabaw paluszkowych 
 Przykładowe pacynki i pokazywane wierszyki 

 
  
Liczba godzin 3   
    

Termin styczeń 2022 r. – Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Zabawy integracyjne dla dzieci i rodziców – webinarium   
 

Numer formy V.1.13  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesno- 

szkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy zrozumieją znaczenie współpracy z rodzicami w pro-
cesie edukacyjnym. Poznają praktyczne zabawy sprzyjające inte-
gracji dzieci i rodziców.  
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Małgorzata Pietruk. 

  
Zakres treści  Współpraca rodziców i nauczycieli w procesie edukacyjnym 

dziecka – aspekt teoretyczny 
 Przykłady zabaw integracyjnych dla dzieci i rodziców 

  
Liczba godzin 3   
    

Termin marzec 2022 r. – Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Tańce i zabawy muzyczne dla dzieci  
Część III 

 

Numer formy V.1.14  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego  
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają walory tańca w edukacji przed-
szkolnej. W części warsztatowej poznają przykładowe tańce i za-
bawy muzyczno-ruchowe, które można wykorzystać w pracy  
z dziećmi. 
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia poprowadzi Renata Pietras-Pacynko. 

  
Zakres treści  Tańce z różnych stron świata 

 Zabawy ruchowe 
 Metoda aktywnego słuchania muzyki 

  
Liczba godzin 6   
    

Termin luty 2022 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Wszystko można narysować 
Pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem rysunku i tekstu 

 

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

szkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Warsztat ma charakter praktyczny. Zostaną zaprezentowane spo-
soby wykorzystania rysunku w edukacji oraz tworzenia własnych 
notatek rysunkowych i pomocy dydaktycznych.  
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Izabela Janocha. 

  
Zakres treści  Jak wykorzystać myślenie wizualne w edukacji elementarnej? 

 Tworzenie notatek rysunkowych, map myśli, pomocy 

dydaktycznych 

 Tworzenie fiszek, „przypominajek”, plakatów, podsumowań 

 Korzystanie z bazy rysunkowej 
  

Liczba godzin 4   
    

Termin 9 października 2021 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Bum bum rurki i inne nietypowe instrumenty  
w edukacji wczesnoszkolnej 

 

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

szkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają zalety bum bum rurek. Przećwiczą 
gry i zabawy z wykorzystaniem instrumentu. Opracują materiały 
na zajęcia w edukacji elementarnej.  
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Izabela Janocha. 

  
Zakres treści  Nietypowe instrumenty muzyczne 

 Zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem bum bum rurek 
  

Liczba godzin 4   
    

Termin grudzień 2021 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Majsterkujemy 
Od teatrzyku papierowego po teatrzyk gałgankowy –  webinarium 

 

Numer formy V.1.17  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesno- 

szkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy poznają zalety majsterkowania i rodzaje teatrzyków 
dziecięcych. Opracują strategie i instrukcje działań do tworzenia 
klasowych teatrzyków. Webinarium będzie miało charakter prak-
tyczny. Szczegółowe informacje o potrzebnych materiałach zosta-
ną przesłane w e-mailu potwierdzającym udział w szkoleniu. 
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Izabela Janocha. 

  
Zakres treści  Zalety teatrzyków dziecięcych w zabawie i nauce 

 Teatrzyk dziecięcy jako forma aktywności rozwijająca 

kreatywność dziecka 

 Majsterkowanie  na zajęciach edukacji elementarnej 

 Wykorzystanie różnorodnych materiałów do tworzenia róż-
nych form teatralnych 

  

Liczba godzin 3   
    

Termin 26 października 2021 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Jak odnaleźć magię czytania?  
Sposoby na promocję czytelnictwa –  webinarium 

 

Numer formy V.1.18  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesno- 

szkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy webinarium poszerzą swój warsztat o propozycje dzia-
łań wspierających czytanie. Poznają sposoby aktywnego słucha-
nia, opowiadania i czytania.  
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Izabela Janocha. 

  
Zakres treści  Słuchać, oglądać czy czytać? 

 Czytanie rozpocznij od opowiadania – storytelling i inne 

sposoby zachęcania do czytania 

 I co było dalej? –  … przeczytajcie sami. Propozycje ciekawej 
literatury dziecięcej 

  

Liczba godzin 3   
    

Termin listopad 2021 r. –  Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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My tu gramy! 
Wykorzystanie i tworzenie  gier planszowych – webinarium  

 

Numer formy V.1.19  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesno- 

szkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy poznają ciekawe gry  wspierające edukację elemen-
tarną. Poznają sposoby tworzenia gier planszowych i przygotują 
własną grę. 
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Izabela Janocha. 

  
Zakres treści  Rola gier planszowych w edukacji 

 Ciekawe gry planszowe 

 Propozycje gier DIY (do it yourself) 

 Instrukcja do wykonania planszówki 
  

Liczba godzin 3   
    

Termin styczeń 2022 r. – Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Świat barw, kształtów i faktur 
 Inspiracje plastyczne - webinarium 

 

Numer formy V.1.20  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesno- 

szkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Webinarium dostarczy inspiracji i gotowych pomysłów do organ i-
zowania sytuacji edukacyjnych rozwijających kompetencje 
uczniów w edukacji plastycznej i technicznej.  
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Izabela Janocha. 

  
Zakres treści  Rola zajęć artystycznych w edukacji wczesnoszkolnej 

 Wszystkie barwy pór roku 

 Symetria wokół nas 

 Iluzje optyczne 

 Planeta Ziemia – niezwykła artystka 
  

Liczba godzin 3   
    

Termin luty 2022 r. – Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Ogród wielu sztuk 
Wyzwalanie aktywności twórczej dzieci  

 

Numer formy V.1.21  
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesno- 

szkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Warsztat ma charakter praktyczny. Uczestnicy poznają, w jaki 
sposób można wykorzystać doświadczenia z fauną i florą  do róż-
nych działań edukacyjnych, plastycznych i technicznych.  
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Izabela Janocha. 

  
Zakres treści  Karnawał zwierząt 

 Inspirujący świat przyrody 

 Niezwykłe książki 
  
Liczba godzin 3   
    

Termin marzec 2022 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Moja prezentacja na platformie Genially 
 

Numer formy V.1.22  
  
Adresat Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Szkolenie ma charakter praktyczny z aktywnym udziałem uczest-
ników, którzy rozwiną swoje umiejętności w zakresie tworzenia 
prezentacji na platformie Genially.  
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Katarzyna Fibiger. 

  
Zakres treści  Zalety platformy Genially do tworzenia prezentacji multime-

dialnych 
 Wstawianie filmów, zdjęć, innych linków 
 Ukrywanie strony, ukrywanie wybranych elementów 
 Tworzenie quizu, krzyżówki interaktywnej i gry Doblee 
 Praca ze skryptami 

  
Liczba godzin 6   
    

Termin listopad 2021 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Zrób to sam. Pomoce interaktywne w edukacji wczesnoszkolnej 
– webinarium 

 

Numer formy V.1.23  
  
Adresat Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Jak poprowadzić lekcję z użyciem nowych technologii? Uczestnicy 
zajęć poznają różne możliwości tworzenia własnych interaktyw-
nych pomocy dydaktycznych przydatnych w edukacji stacjonarnej 
i zdalnej.  
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Katarzyna Fibiger. 

  
Zakres treści  Jak uaktywniać ucznia oraz wykorzystywać jego naturalne 

dziecięce potrzeby rozwojowe? 
 Pomoce interaktywne: gify, puzzle, dyplomy, awatary, filmy 

  
Liczba godzin 3   
    

Termin listopad 2021 r. – Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Jak oswoić emocje?  

Rozpoznawanie, nazywanie i radzenie sobie  z emocjami 
 

Numer formy V.1.24  
  
Adresat Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Nauczyciele poprzez udział w szkoleniu poznają metody i zabawy 
z dziećmi rozbudzające pozytywne i wyciszające negatywne emo-
cje. 
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Katarzyna Fibiger. 

  
Zakres treści  Emocje u małych dzieci 

 Zabawy i ćwiczenia wyzwalające pozytywne emocje i obniża-
jące stres 

  
Liczba godzin 3   
    

Termin marzec 2022 r.  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Motywacyjna rola oceny opisowej – webinarium 

 

Numer formy V.1.25  
  
Adresat Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętność  tworzenia oceny opi-
sowej obowiązującej w edukacji wczesnoszkolnej.  
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Katarzyna Fibiger. 

  
Zakres treści  Najważniejsze składowe oceny 

 Przydatne słownictwo niezbędne do tworzenia oceny  
 Motywacyjna rola oceny opisowej w klasach I-III 

  
Liczba godzin 3   
    

Termin styczeń 2022 r. –  Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Ja i ty bezpieczni w domu, w szkole i na ulicy – webinarium  

 

Numer formy V.1.26  
  
Adresat Nauczyciele edukacji elementarnej, nauczyciele świetlic 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy chcą poszerzyć 
warsztat pracy o ciekawe pomysły dotyczące bezpieczeństwa 
uczniów.  
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na plat-
formie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Katarzyna Fibiger. 

  
Zakres treści  Wykorzystanie narzędzi TIK w tworzeniu materiałów eduka-

cyjnych 
 Ciekawe zabawy, gry i zajęcia dotyczące bezpieczeństwa 

  
Liczba godzin 3   
    

Termin listopad 2021 r. – Microsoft Teams  
   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Kodowanie na macie edukacyjnej a rozwijanie kompetencji kluczo-
wych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Część I 

 

Numer formy V.1.27 
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesno- 

szkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Warsztat, na którym merytorycznie i kompleksowo zostaną poka-
zane możliwości kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci  
z  wykorzystaniem maty do kodowania. Kierowany jest do osób, 
które chcą wprowadzić zajęcia z kodowania w sposób przemyśla-
ny, optymalny i efektywny.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Iwona Łotysz. 

  
Zakres treści  Kompetencje kluczowe – wprowadzenie 

 Kompetencje kluczowe – zestaw narzędzi 
 Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji 
 Kompetencje w zakresie wielojęzyczności 
 Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie  

nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii 
 Kompetencje cyfrowe 

  
Liczba godzin 8   

    

Termin październik 2021 r.  

   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

    

 
 
 
 
 
 



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Kodowanie na macie edukacyjnej a rozwijanie kompetencji kluczo-
wych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Część II 

 

Numer formy V.1.28 
  
Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesno- 

szkolnej 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Warsztat, na którym merytorycznie i kompleksowo zostaną poka-
zane możliwości kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci  
z  wykorzystaniem maty do kodowania. Kierowany jest do osób, 
które chcą wprowadzić zajęcia z kodowania w sposób przemyśla-
ny, optymalny i efektywny.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Iwona Łotysz. 

  
Zakres treści  Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności 

uczenia się 
 Kompetencje obywatelskie 
 Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości 
 Kompetencje w zakresie świadomości 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 8   

    

Termin styczeń 2022 r.  

   

Odpowiedzialna Iwona Łotysz   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

    
 


