
                                                                      Polkowice, dnia 14.09.2017r. 
 

1 

 

                                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 zerówek szkolnych 

                                                                   na kurs doskonalący: 

„DZIECIAKI NA SCENIE- mamy przedstawienie!” 

Zabawy w teatr. Czarodziejskie masażyki, zabawne wierszyki 

oraz magiczne dyktanda graficzne. NOWOŚĆ” 

 
         06-07 października 2017r.  

         (razem 15 godzin dydaktycznych) 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 
(sala konferencyjna parter- w przypadku większej jakości osób inna sala na terenie Polkowic) 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 02.10.2017r., na podstawie formularza zgłoszeniowego            
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
Cele: 
Wzbogacenie warsztatów metodycznych uczestników : 

 każdy uczestnik dowie się, jak przygotować przedstawienie z grupą dzieci przedszkolnych, jak w bardzo prosty 
sposób wykonać rekwizyty i scenografię z wykorzystaniem łatwo dostępnych i niedrogich materiałów. 

 poszerzanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej sprawności grafomotorycznej niezbędnej do nauki pisania , 
przygotowania dziecka do nauki szkolnej przy wykorzystaniu dyktand graficznych i wierszyków do rysowania 

 nauczą się, jak za pomocą masażyków relaksować dzieci podczas wysiłku edukacyjnego. 
Wzbogacenie obszaru teoretycznego:  

 uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak zachęcić dzieci do wchodzenia w role, 
 przełamywania bariery nieśmiałości, 
 pokazania swoich umiejętności  na scenie,  
 nauki tekstu,  
 współdziałania przy tworzeniu dekoracji i rekwizytów. 

Program: 

 czarodziejskie masażyki, zabawne wierszyki oraz magiczne dyktanda graficzne 4 godz. dydaktycznych. 
 dzieciaki na scenie – mamy przedstawienie!” 10 godz. dydaktycznych  
 3 scenariusze spektakli teatralnych dla dzieci:  

 „Domeczek” – teatrzyk o zwierzątkach 

 „Jasełka” 

 „O smoku Strachocie”- na podstawie legendy dolnośląskiej  

 Tańce i pląsy ilustrujące spektakle 1 godz. 
   Program podzielony na sekwencje rozmieszczone w 2 dniach szkoleniowych 

Korzyści ze szkolenia: 

 poznanie nowych sposobów pracy z dzieckiem i otrzymanie gotowych tekstów do ich wykorzystania  
 korzyści osobiste : każdy uczestnik otrzyma zestaw autorskich tekstów trzech scenariuszy teatralnych  

o różnorodnej tematyce oraz dowie się, jak przygotować spektakl z udziałem dzieci 
 wzbogacenie warsztatów metodycznych uczestników o rozwijanie u dzieci umiejętności określania kierunków 

oraz miejsc na kartce, rozróżniania stron-lewej i prawej  
 atrakcyjność metod wpłynie na lepszą koncentrację dziecka na zadaniu oraz rozwinie percepcję słuchową 

usprawni ruch rąk, a przede wszystkim wykształci  koordynację wzrokowo-ruchową 
Dodatkowe informacje:  

 każdy uczestnik przynosi ze sobą pudełko kartonowe – sześcian o boku ok.50 cm.   
 wygodny  CZARNY  strój i obuwie  

Koszt : 150 zł 
Informacja o firmie szkoleniowej / trenerze realizującym szkolenie. 
Centrum Szkoleniowe KLANZA w Bogatyni  
Kwalifikacje i doświadczenie. 

Irena Kalinowska nauczyciel nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego.  
Trener II stopnia PSPiA KLANZA. Warsztaty prowadzi od 1998 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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