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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 kształcenia zintegrowanego, przedszkoli, wychowawcy świetlic szkolnych oraz placówek 

socjalnych i kulturalno-oświatowych pracujących z dziećmi w młodszym wieku szkolnym 
 

                                                                   na kurs doskonalący: 

„INSPIROWANE FOLKLOREM- proste tańce integracyjne, 

zabawy i działania plastyczne” 

 
         24 marca 2017r. godz.16.00 - 19.30  

                                                      25 marca 2017r. godz.09.00 - 17.30  
         (razem 15 godzin dydaktycznych) 

Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter) 
 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 17.03.2017r., na podstawie formularza zgłoszeniowego            
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
Cele: 

 Zapoznanie uczestników z zabawami muzyczno-ruchowymi, tańcami integracyjnymi opartymi na 
melodiach ludowych oraz działaniami plastycznymi inspirowanymi sztuką ludową 

 Uświadomienie znaczenie wykorzystywania muzyki ludowej w kształtowaniu tożsamości narodowej 
 

Program: 
 Realizacja zabaw na powitanie, pożegnanie opartych na melodiach ludowych. 
 Realizacja pląsów, zabawy rytmiczno-ruchowych opartych na muzyce ludowej. 
 Prezentacja prostych zabaw i tańców integracyjnych opartych na melodiach ludowych. 
 Realizacja tradycyjnych zabaw ludowych. 
 Prezentacja działań plastycznych inspirowanych elementami sztuki ludowej. 
 Znaczenie zabaw muzyczno-ruchowych.  
 Wykorzystanie muzyki ludowej w pracy z dziećmi. 
 Znaczenie wykorzystywania muzyki ludowej w kształtowaniu tożsamości narodowej.  

 
Korzyści ze szkolenia: 

Uczestnik: 
 zna i wykorzystuje proste zabawy i tańce integracyjne  oparte na muzyce ludowej 
 zna zabawy rytmiczne przygotowujące do wprowadzania tańców integracyjnych 
 rozumie potrzebę realizacji działań związanych ruchem, śpiewem,  rytmiką, tańcem, muzyka ludową, 

działaniami plastycznymi w pracy z dziećmi, 
 potrafi wykorzystać niekonwencjonalne materiały do prostych prac plastycznych, 
 wie jak wykorzystać tradycyjne zabawy ludowe do tworzenia atrakcyjnych scenariuszy zajęć, 
 zna atrakcyjne, proste i różnorodne zabawy z wykorzystaniem  muzyki ludowej i potrafi je 

wykorzystać w kształtowaniu i wyrabianiu poczucia dziedzictwa kulturowego. 
Wzbogacenie warsztatu metodycznego, poznanie ciekawych i atrakcyjnych metod pracy. 
 

Koszt : 150 zł 
(w cenie szkolenia : materiał metodyczny w postaci książki z płytą z muzyką do tańców i zabaw) 
 

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 
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Kwalifikacje i doświadczenie. 
Mirosław Bzowski – trener I stopnia z kilkunastoletnim stażem pracy, Instruktor tańca II stopnia, autor 
publikacji „Folkowa zabawa – integracyjne formy polskich tańców ludowych”, „Inspirowane Folklorem”, 
„Taneczne spotkania z KLANZĄ” cz. 1 i 2, 

 

 
                                                                                        Serdecznie zapraszamy 
                                                               do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 


