
 

POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO 
W POLKOWICACH 

59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 746 – 15 – 70,  
e-mail: podm@polkowice.edu.pl, http://www.polkowice.edu.pl 

 
 

 
 
 

KOD FORMY: 
SZ.12.22.23                

„KRESKA, RYTM I KROPKA DLA DZIECI ZE SZKOŁY, PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA”  
CZ. II WIOSNA-LATO 

 

Adresatem szkolenia są nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, 
wychowawcy świetlic, pracownicy żłobka 
 

Program:  
1. Blok działań plastycznych opartych o kreskę, kropkę i ruch w połączeniu   z muzyką na każdą 

porę roku (wiosna-lato). 
2. Tematyczne obrazy, małe i duże powierzchnie, barwne i kontrastowe materiały. 
3. Blok działań muzyczno- ruchowych – wykorzystanie muzyki w rytmie dnia, roku  itp., proste 

układy taneczne, 
4. Dekoracje do przedszkola, żłobka  i klas w szkole wykonane wspólnie z maluchami. 
5. Masażyki pleców. 
6. Maluszkowa gimnastyka buzi i języka – wierszyki z wyrazami dźwiękonaśladowczymi. 
7. Zabawy ruchowe w rytm łatwych wierszyków. 
8. Zabawy paluszkowe. 

 

Cel szkolenia: 
Korzyści osobiste uczestników warsztatu:  
- zwrócenie uwagi na znaczenie aktywności zmysłów oraz ruchu dla prawidłowego 

funkcjonowania mózgu i rozwoju całego organizmu, 
- odkrywanie osobistego potencjału, 
- rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej, 
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie, poczucie satysfakcji ze wspólnie wykonanej 

pracy, 
Wzbogacenie warsztatu metodycznego uczestników: 
- zapoznanie nauczycieli pracujących z małymi dziećmi z materiałem autorski służącym   

wspomaganiu rozwoju  motoryki małej oraz  koordynacji wzrokowo - ruchowej, 
- wzbogacenie warsztatu uczestników o nowe propozycje zabaw z zakres motoryki małej  

 dużej, ćwiczeń możliwych do realizacji w żłobkach i oddziałach przedszkolnych, 
- doskonalenie umiejętności rozwijania indywidualnych zdolności plastycznych u dzieci przez 

posługiwanie się różnymi technikami plastycznymi, 
 

Edukator: Elżbieta Furmańska 
Trenerka KLANZY, nauczycielka wychowania  przedszkolnego,  nauczania zintegrowanego i plastyki, 
współautorka warsztatów „Wiersze i opowiadania do kreślenia i składania… cz. I i II” oraz „Nowe 
wiersze i opowiadania… cz. I i II”, wieloletnia kierowniczka świetlicy szkolnej, była dyrektor 
przedszkola z oddziałami żłobkowymi, koordynatorka projektów unijnych, trenerka Kinezjologicznego 
systemu kształcenia i terapii Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej. 
 

INFORMACJE DODATKOWE: 
 
Wymiar godzin: 
 15 godzin dydaktycznych 

 
Forma: 

Stacjonarna 
 

 
 

 

Termin i miejsce realizacji:  
 

03-04.03.2023 
piątek 16.00-20.00 
sobota 9.00-16.00 
Miejsce zostanie podane 
w późniejszym terminie 
 

ZAPISY: 
do dnia 20.02.2023 
na podstawie formularza 
zgłoszeniowego przesłanego na 
adres: 

podm@polkowice.edu.pl 
 

Koszt: 
200 zł 
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