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      Polkowice, dnia 22.03.2016 r.  

  

   

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach  

 

ZAPRASZA 
 

zainteresowanych nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej  

 
WARSZTATY DOSKONALĄCE 

 
 

JAK SKUTECZNIE WSPOMAGAĆ ROZWÓJ UMYSŁOWY 
ORAZ EDUKACJĘ MATEMATYCZNĄ MAŁEGO DZIECKA? 

JAKIE SĄ GŁÓWNE PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ  
W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI? 

 
 

 11 kwietnia 2016 roku, godz. 15:30 – 20:00 
(6 godz. dydaktycznych) 

 

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Polkowicach 
ul. św. Sebastiana 1 

(sala konferencyjna IV p.) 
 

 Prowadzący: Ewa Zielińska  
     NPDN Akademia Edukacji, Kraków    

 

ZAPISY:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 01.04.2016 r., na podstawie formularza zgłoszeń udziału w formie 
doskonalenia (formularz do pobrania na www.polkowice.edu.pl). 
 

ODPŁATNOŚĆ:  
-   nauczyciele gmin, które podpisały porozumienie dot. współfinansowania działalności PODM  

w Polkowicach -  NIEODPŁATNIE 
-    nauczyciele pozostałych gmin – 15 zł/godzinę 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
1. Główne przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki : programowe, tkwiące w nauczycielach i dzieciach . 
2. Zapoznanie z Nową podstawą programową dla wychowania przedszkolnego w  obszarze  edukacji matematycznej 

dzieci a wiec odpowiedź na pytanie : Co przedszkolak powinien umieć idąc do klasy pierwszej? 
3. Omówienie projektu badawczego Wspomaganie rozwoju umysłowego  oraz edukacja matematyczna dzieci  

w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym  roku szkolnej edukacji . 
4. Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci – wskazówki metodyczne  

i organizacyjne:  

 Edukacja matematyczna ma być wtopiona w działania wspomagające rozwój umysłowy dziecka. 

 Honorowanie różnic indywidualnych w procesie kształcenia. 

 Respektowanie porządku rozwojowego. 

 Tempo rozwoju umysłowego. 

 Zasada stopniowania trudności. 

 Blokowe prowadzenia zajęć z edukacji matematycznej. 

 Integracja treści matematycznych z innymi obszarami edukacji. 

 Czas prowadzenia zajęć matematycznych z dziećmi. 

 Czynnościowe uczenie matematyki ( bez pakietów edukacyjnych). 

 Uczenie matematyki prze modelowanie : zabawy typu: Dopełnij do … Zgadnij o czym myślę? 
5. Organizacja zajęć  z dziećmi w przypadku:  

 układania i rozwiązywania zadań z treścią ; 

 pracy zespołowej ; 
6. Postawa nauczyciela w pracy z dziećmi nad wspomaganiem rozwoju umysłowego dzieci :  

 Formułowanie instrukcji i pytań kierowanych do dzieci  - teoria Millera ; 

 Kształtowanie odporności emocjonalnej na sytuacje trudne: unikanie zwracania dziecku uwagi przy całej 
grupie, nie wyrywanie do odpowiedzi oraz  rezygnacja ze słowa „ źle”. 
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