
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE,  

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, PLASTYKA 

 
Nr formy:  21 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Warsztaty naukowe w papieroplastyce – ciało 

człowieka” 
Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, 

nauczyciele/wychowawcy zainteresowani tematem/placówki promujące zdrowie 

Zakres tematyczny:  

- Zainicjowanie pracy sieci współpracy: „Nauczanie przez doświadczenie: aktywnie  

i twórczo na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych” oraz „Szkoła sprzyjająca dziecku: 

uczeń zdolny w szkole/placówce oświatowej”  

- Jak to działa? Czyli nauka przez zabawę: 

- układ trawienny, 

- oddychanie, 

- szkielet. 

- Bank pomysłów na pracę paranaukową z dziećmi i uczniami. 

(Proszę zabrać na zajęcia: blok techniczny kolorowy A3, ryza A4 „mix papierów 

kolorowych”, nożyczki, klej, 2 słomki plastikowe, 2 torebki (woreczki) śniadaniowe cienkie, 

taśma klejąca, brystol A2 w dowolnym kolorze, cukierki typu tic-tac, rękaw do pieczenia 

foliowy 28x80cm.) 

Kierownik formy: dr Beata Krokocka nauczyciel - konsultant ds. animacji pracy twórczej 

oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  dr Beata Krokocka 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin 

7 października 2019 roku, godz. 14
30

,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5 

II termin 

9 października 2019 roku, godz. 14
30

,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

III termin 

21 października 2019 roku, godz. 14
30

,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D 

IV termin 

28 października 2019 roku, godz. 15
00

,   

WODN Skierniewice, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201, b.krokocka@wodnskierniewice.eu 

 

mailto:b.krokocka@wodnskierniewice.eu


Nr formy: 22 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Szachy w szkole i przedszkolu” 

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:  

- Podstawy gry w szachy: 

 szachownica i jej właściwości; 

 figury, ich wartość i ruchy;  

 posunięcia specjalne;  

 cel gry;  

 zasady gry.  

- Elementarne zasady debiutowe.  

- Elementarne motywy taktyczne.  

- Podstawy rozgrywania końcówek szachowych.  

- Ćwiczenia praktyczne (rozwiązywanie zadań szachowych, gra swobodna 

i ukierunkowana). 

Kierownik formy: dr Beata Krokocka nauczyciel - konsultant ds. animacji pracy twórczej 

oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Justyna Świderek – instruktor sportu ze specjalnością „gra w szachy”, 

wieloletni praktyk, członek klubu szachowego „PIĄTKA” w Skierniewicach 

Liczba godzin: 15 

Koszt: 80 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 7, 14 i 21 listopada 2019 roku , godz. 15
00

, 

WODN Skierniewice, ul. Batorego 64D (po zebraniu się grupy 15 osób) 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201, b.krokocka@wodnskierniewice.eu 

 

Nr formy: 23  

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle 

„Papierowe inspiracje na cztery pory roku” 
Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Papieroplastyka na: 

 Boże Narodzenie, 

 Dzień Babci i Dziadka, 

 Dzień Kobiet i Mężczyzn dużych i małych, 

 Wielkanoc, 

 Dzień Matki, Ojca i Dziecka, 

 Dzień Nauczyciela. 

- Papieroplastyka, czyli twórcza zabawa. Bank pomysłów na każde święta. 

- Rola konstrukcji przestrzennych i 3D na wyobraźnię dzieci i uczniów. 

- Plastykoterapia dla dzieci z autyzmem. 

Kierownik formy: dr Beata Krokocka nauczyciel - konsultant ds. animacji pracy twórczej 

oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka 

Liczba godzin: 20 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 2 – 30 grudnia 2019 roku, godz. 15
00

, 

mailto:b.krokocka@wodnskierniewice.eu


Platforma Moodle WODN w Skierniewicach  

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201,   
b.krokocka@wodnskierniewice.eu 
 

Nr formy: 24 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Metody pracy z dzieckiem autystycznym  

w edukacji wczesnoszkolnej” 

Adresaci:  Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Zakres tematyczny: 

- Charakterystyka problemów dzieci autystycznych. 

- Metody pracy. 

- Sposoby reagowania na trudne zachowania. 

- Porozumienie i współpraca z rodzicami dziecka. 

Kierownik formy: Marek Rawski nauczyciel - konsultant ds. wychowania WODN  

w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: pedagog specjalny 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  3 grudnia 2019 roku, godz. 1500,  

WODN w Skierniewicach, ul Batorego 64D 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 25 

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący e-learning na platformie Moodle „Gimnastyka 

wyobraźni - wspieranie rozwoju dzieci poprzez działania twórcze. Kształcenie 

samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów” 
Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, 

nauczyciele/wychowawcy zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:  

- Jak uczyć dzieci myślenia? 

- Pedagogika twórczości w pracy z najmłodszym uczniem. 

- Twórcze zabawy plastyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

- Zabawy do myślenia. 

- Zabawy rozwijające aktorstwo i ekspresję ruchową. 

Kierownik formy: dr Beata Krokocka nauczyciel - konsultant ds. animacji pracy twórczej 

oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka 

Liczba godzin: 20 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 7 stycznia 2020 roku - 7 lutego 2020 roku, godz. 15
00

,  

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach  

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201, b.krokocka@wodnskierniewice.eu 

 

 

mailto:b.krokocka@wodnskierniewice.eu
mailto:b.krokocka@wodnskierniewice.eu


Nr formy: 26 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle 

„Motoryka duża. Ruch to podstawa i dobra zabawa, czyli ruszam się i uczę” 
Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, 

nauczyciele/wychowawcy zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny: 

- Umiejętności motoryczne i ich rola w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, 

- Praktyczne wskazówki, czyli na co zwrócić uwagę, by rozwijać motorykę, 

- Zabawy i ćwiczenia usprawniające motorykę dużą dziecka, 

- Motoryka duża dzieci z autyzmem. 

Kierownik formy: dr Beata Krokocka nauczyciel - konsultant ds. animacji pracy twórczej 

oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka 

Liczba godzin: 20 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 27 stycznia 2020 roku - 28 lutego 2020 roku, godz. 15
00

, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach  

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201, b.krokocka@wodnskierniewice.eu 
 

Nr formy: 27 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Zajęcia plastyczne inspirowane przyrodą: domowe 

pupile - kot” 
Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, 

nauczyciele/wychowawcy zainteresowani tematem/placówki promujące zdrowie 

Zakres tematyczny:  

- Dzień kota w przedszkolu i szkole:  

 transporter dla kota, 

 kocie maski, 

 kocie portrety … 

- Kocie zabawy. 

(Proszę zabrać na zajęcia: blok techniczny kolorowy A3, ryza A4 „mix papierów 

kolorowych”, nożyczki, klej, taśma klejąca, brystol A2 w dowolnym kolorze, ruchome źrenice 

- duże) 

Kierownik formy: dr Beata Krokocka nauczyciel - konsultant ds. animacji pracy twórczej 

oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka 

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin 

10 lutego 2020 roku, godz. 14
30

,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D 

II termin 

17 lutego 2020 roku, godz. 15
00

,   

WODN Skierniewice, ul. Batorego 64D 

III termin 

mailto:b.krokocka@wodnskierniewice.eu


18 lutego 2020 roku, godz. 14
30

,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

IV termin 

11 marca 2020 roku, godz. 14
30

,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach, Konstytucji 3 Maja 5 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201, b.krokocka@wodnskierniewice.eu 

 

Nr formy: 28 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle 

„Motoryka mała. Zabawy wspierające naukę pisania” 
Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, 

nauczyciele/wychowawcy zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny: 

- Doskonalenie umiejętności chwytu, pisania: 

 zadania i ćwiczenia do zastosowania podczas stymulacji małej motoryki dziecka  

w sytuacjach codziennych i naturalnych (pozaszkolnych), 

 grafomotoryka, czyli zabawy i ćwiczenia usprawniające motorykę małą dziecka, 

 pomoce dydaktyczne, techniki plastyczne i masaże. 

- Motoryka mała dzieci z autyzmem. 

Kierownik formy: dr Beata Krokocka nauczyciel - konsultant ds. animacji pracy twórczej 

oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka 

Liczba godzin: 20 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 2 – 31 marca 2020 roku, godz. 15
00

,  

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach  

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201, b.krokocka@wodnskierniewice.eu 

 
 

mailto:b.krokocka@wodnskierniewice.eu
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