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                                                                                                          Polkowice, dnia 23.04.2018r. 

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 
 

nauczycieli języków obcych wszystkich typów szkół 
 

NA WARSZTATY METODYCZNE  
 

„Piosenka na lekcjach języków obcych ” 

 

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W TERMINIE 
 

 29 maja 2018 roku, godz. 15:30 – 17:45 
 (3 godz. dydaktyczne) 

             

Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala szkoleniowa parter) 
 

Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22.05.2018r., na podstawie formularza zgłoszeniowego  
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
 

Cele:  
 poznanie atrakcyjnych oraz skutecznych ćwiczeń w oparciu o piosenki anglojęzyczne  
 nabycie umiejętności organizowania pojedynczych lekcji z piosenką 
 wyposażenie w bazę pomysłów 

 

Program: 
 Przywitanie i przedstawienie programu szkolenia 
 Prezentacja  – sposoby wykorzystania piosenki na lekcji 
 Przykładowe zadania w pracy z piosenką  (baza pomysłów) 
 Praca warsztatowa – realizacja ćwiczeń w oparciu o tekst piosenki 
 Podsumowanie 

 

Korzyści: 
 Udoskonalenie własnego warsztatu pracy 
 Uatrakcyjnienie procesu nauczania języka obcego 
 Wzrost skuteczności nauczania umiejętności rozumienia ze słuchu 

 
Organizator: Wiesław Ksenycz   
                        Konsultant Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 
 

Słowo od prowadzącej Mieczysławy Murak: 
Szanowni Państwo,  
Jestem nauczycielem języka angielskiego i historii z 14-letnim doświadczeniem zawodowym. W ciągu 
tego czasu miałam okazję rozwijać umiejętności uczniów na różnych szczeblach edukacyjnych (Szkoła 
Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące). W przeszłości pełniłam funkcję managera oraz 
dyrygenta chóru gospel Space of Grace działającego przy MOK w Głogowie. Uczestniczyłam w wielu 
warsztatach muzycznych, teatralnych, dyrygenckich i językowych, a także sama byłam instruktorem 
podczas warsztatów gospel w Gorzowie Wielkopolskim, Głogowie i Zielonej Górze. Doświadczenie 
zdobyte w tych dziedzinach zdecydowanie wpłynęło pozytywnie na moją pracę w szkole.  Pozytywny 
odbiór oraz sugestie nauczycieli utwierdziły mnie w przekonaniu że warto podzielić się zdobytym 
doświadczeniem z innymi, stąd serdecznie zapraszam do udziału w warsztatach prowadzonych przeze 
mnie w dniu 19.04.2018r.  
 

Serdecznie zapraszamy  
                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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