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Polkowice, dnia 22.02.2017r. 
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 
nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,  

oraz zainteresowanych nauczycieli 
                                                                   

na kurs doskonalący: 

UCZYMY SIĘ BAWIĄC W PRZEDSZKOLU I SZKOLE 

  

w terminie 
16 marca 2018 roku, godz. 16:00 – 20:00 
17 marca 2018 roku, godz.   8:00 – 15:45 

 (15 godzin dydaktycznych) 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1  
(sala konferencyjna parter, w przypadku większej ilości osób inna sala na terenie Polkowic) 
 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia  07.03.2018r., na podstawie formularza zgłoszeniowego            
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
 

Program: 

 Działania wstępne, piosenki powitalne i pożegnalne oraz zabawy integrujące.  

 Zabawy utrwalające symbole związane z Polską. 

 Podróże po Polsce – zabawy z mapą. 

 Zabawy matematyczne. 

 Zasady wprowadzania rytmicznych wierszyków i możliwości ich wykorzystania. 

 Wykorzystanie tradycyjnych rymowanek w pracy dydaktycznej. 

 Zabawy literą i słowem. 

 Gry i zabawy na każdą okazję. 

 Tańce integracyjne. 
 

Korzyści z udziału: 

Uczestnik:  
 zna i wykorzystuje „rytmiczne  wierszyki”, tradycyjne wyliczanki w pracy, angażując  i aktywizując 

różne sfery poznawcze dziecka, 
 zna atrakcyjne i efektywne metody wprowadzające tematy związane z Polską, jej symbolami oraz 

mapą. 
 wykorzystuje w pracy zabawy matematyczne ułatwiające nabycie określonych kompetencji i 

uatrakcyjniające edukację matematyczną, 

 zna i wykorzystuje w pracy tańce, pląsy integracyjne, zabawy powitalne, pożegnalne, 

 potrafi wykorzystać poznane działania do opracowania zabawy fabularyzowanej. 

Koszt : 150 zł 
 
Informacja o firmie szkoleniowej / trenerze realizującym szkolenie. 

Centrum Szkoleniowe KLANZA w Bogatyni – niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu    
ogólnokrajowym, wpisana do ewidencji prowadzonej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego  pod 
numerem  2/2013 
Lucyna Bzowska  
Trener III stopnia PSPiA KLANZA. Superwizor  
Warsztaty prowadzi od 1996 roku w zakresie metod aktywizujących i metod pedagogiki zabawy oraz tańców 
integracyjnych. 

 
                                                                                        Serdecznie zapraszamy 
                                                               do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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