EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Muzyka, śpiew, pląs, taniec
i zabawa jako inspiracja do działań twórczych”
Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
i nauczyciele zainteresowani tematem
Zakres tematyczny:
- Zabawy integrujące grupę (zespół klasowy).
- Zabawy orientacyjno-porządkowe.
- Zabawy ożywiające („na dobry humor”) i na przerwę śródlekcyjną.
- Zabawy relaksacyjne – elementy muzykoterapii.
- „Piramidy”– ćwiczenia dla grup „zaawansowanych i odważnych”.
- Edukacja przez ruch „Wędrujący rysunek”.
- Pompony, wstążeczki, kwiaty i inne gadżety – ważny element w działaniach
twórczych.
- Nauka tańca „Ra – ma - ja” – „bez nauki”.
(Proszę zabrać na zajęcia: wygodny strój i buty sportowe)
Kierownik formy: Justyna Lorenc-Kowalska nauczyciel-konsultant ds. edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Justyna Lorenc-Kowalska
Liczba godzin: 5
Koszt: nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 21 października 2019 roku, godz. 1430,
Szkoła Podstawowa nr 4 w Skierniewicach, ul. Szarych Szeregów 6
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,
46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 j.lorenc@wodnskiernie.nazwa.pl
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „My i nasze emocje. Stymulowanie
zachowań akceptowalnych społecznie”
Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
oraz nauczyciele zainteresowani tematem
Zakres tematyczny:
- Nauka świadomego rozpoznawania emocji.
- Zabawy, ćwiczenia i zadania kształtujące wrażliwość i inteligencję
emocjonalną:
 Jak je rozpoznać, nazwać i wyrazić?






Jak radzić sobie ze złymi emocjami?
Pomoc w rozumieniu i akceptowaniu uczuć innych.
Pozytywne budowanie relacji.
„Przyłapany”, czyli chwalenie inaczej – sposób na wzmacnianie pozytywnych
zachowań a także budowanie adekwatnej samooceny dziecka.
(Proszę zabrać na zajęcia: słoiczek (np. po dżemie, kawie itp.), klej, karteczki
kwadratowe ok.5 cm na 5cm, mazaki lub pisaki)
Kierownik formy: Anna Garstka nauczyciel-konsultant ds. edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach i Anna Macioszek
nauczyciel-konsultant ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej WODN
w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Anna Garstka, Anna Macioszek
Liczba godzin: 5
Koszt: nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia:
I termin
19 listopada 2019 roku, godz. 1430,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2
II termin
21 listopada 2019 roku, godz. 1430,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5
III termin
3 grudnia 2019 roku, godz. 1430,
WODN w Skierniewicach, ul Batorego 64D
IV termin
10 grudnia 2019r. godz. 1430,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,
46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Wykorzystanie metody
projektu edukacyjnego w przedszkolu i klasach I-III”
Adresaci:
Nauczyciele
wychowania
przedszkolnego
wczesnoszkolnej oraz nauczyciele zainteresowani tematem

i

edukacji

Zakres tematyczny:
 Projekt edukacyjny jako jedna z aktywizujących metod nauczania i uczenia się.
 Rodzaje projektów edukacyjnych w nauczaniu i wychowaniu dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 Możliwości wykorzystania projektu edukacyjnego w codziennej praktyce
nauczyciela przedszkola i szkoły.
 Efekty stosowania metody projektu edukacyjnego w procesie kształcenia
z punktu widzenia różnych grup odbiorców.
Kierownik formy: Anna Garstka – nauczyciel konsultant ds. edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach i Anna Macioszek –
nauczyciel konsultant ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Osoby prowadzące: Anna Garstka, Anna Macioszek
Liczba godzin: 5
Koszt: 20 złotych
Termin i miejsce rozpoczęcia: 8 stycznia 2020 roku, godz. 1430
WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,
46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Mnemotechniki, czyli jak
efektywnie uczyć się i zapamiętać. Rozwijanie potencjału intelektualnego
dziecka w wieku wczesnoszkolnym”
Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele zainteresowani
tematem
Zakres tematyczny:
- Mózg. Jesteś prawo-, czy lewo- półkulowcem? Sprawdź to!
- Zmysły – dowiedz się, co u Ciebie działa najlepiej?
- Mnemotechniki, czyli sztuczki, triki i techniki doskonalące pamięć.
- Łańcuchy, spinacze, symbole, klucze, mapy myśli, pola wspólne, efektywne
czytanie i techniki mieszane – ćwiczenia i zadania pozwalające efektywnie
uczyć się.
(Proszę zabrać na zajęcia: piórnik: pisaki-mazaki, długopis, ołówek klej,
nożyczki)

Kierownik formy: Anna Garstka nauczyciel-konsultant ds. edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach i Anna Macioszek
nauczyciel-konsultant ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej WODN
w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Anna Garstka, Anna Macioszek
Liczba godzin: 5
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia:
I termin
4 lutego 2020 roku, godz. 1430,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D
II termin
6 lutego 2020 roku, godz. 1430,
WODN w Skierniewicach, ul Batorego 64D,
III termin
3 marca 2020 roku, godz. 1430,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5
IV termin
5 marca 2020 roku, godz. 1430,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,
46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Uwaga! Moja uwaga…” – rozważania o
uwadze jako jednym z czynników warunkujących sukces edukacyjny
dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
oraz nauczyciele zainteresowani tematem
Zakres tematyczny:


Funkcje, cechy i rodzaje uwagi.



Czynniki istotne dla koncentracji uwagi.



Zaburzenia koncentracji uwagi i ich rodzaje.



Objawy zaburzeń uwagi u dziecka w młodszym wieku szkolnym.



Działania i zabiegi dorosłych rozwijające dziecięcą koncentrację uwagi.

Kierownik formy: Anna Garstka – nauczyciel konsultant ds. edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach i Anna Macioszek –
nauczyciel konsultant ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Osoby prowadzące: Anna Garstka, Anna Macioszek
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia:
I termin
27 lutego 2020 roku, godz. 1430
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D
II termin
11 marca 2020 roku, godz. 1430
WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,
46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Jak skutecznie nauczyć dziecko
czytać? Wczesna nauka czytania metodą sylabową”
Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
oraz nauczyciele zainteresowani tematem
Zakres tematyczny:
- Na czym polega metoda sylabowa?
- Etapy nauki czytania metodą sylabową?
- Skuteczne metody do nauki czytania – praktyka i ćwiczenia.
Kierownik formy: Anna Garstka nauczyciel-konsultant ds. edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach i Anna Macioszek
nauczyciel-konsultant ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej WODN
w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Monika Bezdziczek – nauczyciel mianowany edukacji
wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Skierniewicach
Liczba godzin: 5
Koszt: nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 marca 2020 roku, godz. 1500,
WODN w Skierniewicach, ul Batorego 64D,
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,
46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Matematyka i zabawa w jednej
parze - jak motywować dzieci do podejmowania wysiłku umysłowego
i rozwijać kompetencje matematyczne?”
Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
oraz nauczyciele zainteresowani tematem
Zakres tematyczny:
- Stosunki przestrzenne i autoorientacja „na wesoło”.
- „W Figurolandii” – zabawa fabularyzowana.
- „Magiczne Bingo”, „Wojna matematyczna”, „Mnożenie z popcornem” –
działania matematyczne inaczej.
- „Matematyczny dance” – pląsy utrwalające umiejętności matematyczne.
- „Bajka matematyczna” – pomysł na zadania tekstowe.
(Proszę zabrać na zajęcia: piórnik: pisaki-mazaki, długopis, ołówek, klej,
nożyczki, papier kolorowy)
Kierownik formy: Anna Garstka nauczyciel-konsultant ds. edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach i Anna Macioszek
nauczyciel-konsultant ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej WODN
w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Anna Garstka, Anna Macioszek
Liczba godzin: 5
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia:
I termin
31 marca 2020 roku, godz. 1430, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D
II termin
2 kwietnia 2020 roku, godz. 1430,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5
III termin
20 kwietnia 2020 roku, godz. 1430,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,
46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Jak przygotować się do rozmowy
kwalifikacyjnej na nauczyciela dyplomowanego”

Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ubiegający się o stopień
nauczyciela dyplomowanego
Zakres tematyczny:
 Procedura prawna dotycząca awansu zawodowego nauczycieli.
 Wymagania
niezbędne
dyplomowanego.

do

uzyskania

stopnia

nauczyciela

 Przygotowanie dokumentacji formalnej do komisji kwalifikacyjnej.
 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Kierownik formy: Maria Biernat nauczyciel-doradca metodyczny edukacji
wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Lidia Zielkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego, Maria Biernat
Liczba godzin: 10
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 6 listopada 2019 roku, godz. 1530,
Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach, ul. Tetmajera 7
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 40-74
wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 m.biernat@wodnskiernie.nazwa.pl
Rodzaj formy i tytuł: Zajęcia otwarte „Wykorzystanie tablicy multimedialnej
na zajęciach w edukacji wczesnoszkolnej”
Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Zakres tematyczny:
 Praktyczne zastosowanie tablicy multimedialnej na zajęciach.
 Zastosowanie metod aktywizujących w pracy z uczniami.
Kierownik formy: Maria Biernat nauczyciel-doradca metodyczny edukacji
wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Magdalena Juszczak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
Małgorzata Matuszewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Maria Biernat
Liczba godzin: 5
Koszt: nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 13 listopada 2019 roku, godz.1130,
Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach, ul. Tetmajera 7, sala B 16

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 40-74
wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 m.biernat@wodnskiernie.nazwa.pl
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Photon magic na zajęciach
w klasach I - III”
Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Zakres tematyczny:
 Praca z tablicą multimedialną – prezentacja ćwiczeń.
 Wstęp do programowania.
 Propozycje ćwiczeń z photon magic – robot.
Kierownik formy: Maria Biernat nauczyciel-doradca metodyczny edukacji
wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Magdalena Juszczak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
Małgorzata Matuszewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Maria Biernat
Liczba godzin: 5
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 11 grudnia 2019 roku, godz. 1530,
Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach, ul. Tetmajera 7, sala B 16
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 40-74
wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 m.biernat@wodnskiernie.nazwa.pl
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Praca z dzieckiem
z nadpobudliwością ruchową (ADHD) w szkole”
Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Zakres tematyczny:
 Jak rozpoznać
hiperaktywność.

niepokojące

objawy

i

właściwie

zdiagnozować

 Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów z ADHD.
 Jak stworzyć środowisko przyjazne dzieciom z ADHD.
Kierownik formy: Maria Biernat nauczyciel-doradca metodyczny edukacji
wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Maria Biernat

Liczba godzin: 5
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia:
I termin
20 kwietnia 2020 roku, godz. 1430,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D
II termin
11 marca 2020 roku, godz. 1430,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 40-74
wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 m.biernat@wodnskiernie.nazwa.pl
Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Nauczyciel, uczeń, rodzic – triada
edukacji i wychowania”
Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Zakres tematyczny:
 Współpraca środowisk wychowawczych.
 Jak skutecznie współpracować i porozumiewać się z rodzicami.
 Znaczenie dobrej współpracy.
 Oferta wydawnicza – podręczniki i pakiety edukacyjne.
Kierownik formy: Maria Biernat nauczyciel-doradca metodyczny edukacji
wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Arkadiusz Bagiński, Agnieszka Florczak – konsultanci
oświatowi wydawnictwa MAC, Maria Biernat
Liczba godzin: 5
Koszt: nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: marzec 2020 roku, godz. 1530;
Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach, ul. Tetmajera 7
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 40-74
wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 m.biernat@wodnskiernie.nazwa.pl

