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                                                  Polkowice, dnia 20.09.2018r. 
   

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach  

 
59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 

http://www.polkowice.edu.pl 

ZAPRASZA  
zainteresowanych nauczycieli 

NA  WARSZTATY DOSKONALĄCE  
 

POLSKA – NIEPODLEGŁOŚĆ I TRADYCJA  
KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ  

 
03.10.2018r. godz. 16.00-19.45 

(5 godzin dydaktycznych) 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala szkoleniowa parter)  
 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 24.09.2018r., na podstawie formularza zgłoszeniowego  
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM).  
 
Cele dotyczące wiedzy i umiejętności : 
Zapoznanie dzieci z muzyką klasyczną poprzez zabawę  dzięki wykorzystaniu  METODY 
AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS.      
Poznanie metody aktywnego słuchania muzyki i doskonalenie umiejętności stosowania tej metody  
w grupie, poznanie skutecznych metod aktywizacji i integracji grupy, wymiany doświadczeń oraz 
zbierania informacji zwrotnej. 
 
Program: 

1. Zabawy powitalne i pożegnalne do ludowych melodii i tradycyjnych zabaw (Krakowiaczek 
jeden …, Gdy strumyk płynie …, Furman, Hej, bystra woda …, Ojciec Wirgiliusz…) 

2. Polskie tańce narodowe w integracyjnych i bardzo prostych wersjach (Polonez, Kujawiak, 
Krakowiak). 

3. Rytmiczne wyliczanki (Pan Piłsudski, Cała klasa gra!)  
i przykłady ich wykorzystania w działaniach edukacyjnych. 

4. Przykłady zabaw i metod aktywizujących, wprowadzających  
i  utrwalających podstawowe informacje o Polsce, jej symbolach oraz sławnych Polakach. 

5. Karuzela – impreza dla dużej grupy np. z okazji Święta Niepodległości.  
6. Improwizacje taneczno-ruchowe z biało-czerwonymi chustkami  

i szarfami do utworów  F. Chopina. 
7. Tańce integracyjne i proste układy choreograficzne do piosenek patriotycznych (Ułani, ułani, 

Legiony) 
8. Metody rozluźniające związane z ruchem, śpiewem, plastyką  nawiązujące tematycznie do 

Polski, jej tradycji i odzyskania niepodległości. 
 
Korzyści: 
Uczestnik  

 zna 5 zabaw powitalnych i pożegnalnych opartych na  tradycyjnych zabawach i melodiach 
ludowych,   

 zna 3 polskie tańce narodowe w wersjach integracyjnych 
 zna możliwości wykorzystania muzyki F. Chopina w aktywnym słuchaniu muzyki,  
 zna metody pozwalające w atrakcyjny sposób przekazać  dzieciom podstawowe informacje 

związane z Polską, jej tradycją i niepodległością oraz sławnymi Polakami, 
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 potrafi wykorzystać piosenki patriotyczne do aktywnego słuchania oraz do tańców 
integracyjnych, 

 zna „karuzelę” metodę organizacji imprezy dla dużej grupy, 
 zna atrakcyjne techniki plastyczne nawiązujące do polskich świąt narodowych,  
 potrafi zaadoptować poznane metody w swojej pracy, 
 zna znaczenie tańca, muzyki, ruchu w pracy z grupą, 
 widzi potrzebę pielęgnowania i wzmacniania tożsamości narodowej. 

 
Prowadzący:  
Centrum szkoleniowe KLANZA w Bogatyni, ul. Warszawska 10/ 2, 59-920 Bogatynia 
Lucyna Bzowska - trenerka III stopnia, superwizor, nauczycielka dyplomowana, autorka publikacji 
kierowanych do nauczycieli. 
Mirosław Bzowski – trener II stopnia, Instruktor tańca II stopnia, autor publikacji „Folkowa zabawa – 
integracyjne formy polskich tańców ludowych”, „Inspirowane folklorem”, „Taneczne spotkania                              
z KLANZĄ”. 
      
                                                                      Serdecznie zapraszamy  

                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 


