
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis szkoleń 

Lp. 
NAZWA 

SZKOLENIA 
TERMINY ZAJĘĆ ZAKRES SZKOLEŃ dla grupy 6 nauczycieli 

1. 

Zabawy integracyjne z 

wykorzystaniem 

Tańców Regionalnych 

Ziemi Cieszyńskiej. 

 

8 godz. dydaktycznych. 

 

08.12.2018r. 

9.00 – 15.30 

w tym 30 minut przerwy 

 

Szkolenie dla 6 nauczycieli, przeprowadzone w formie warsztatów, na których 

zostaną przedstawione zabawy integracyjne wykorzystujące tańce ludowe regionu 

Śląska Cieszyńskiego. 

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności tańczenia wybranych tańców 

regionalnych oraz wzbogacenie warsztatu pracy o sposoby ich uczenia i ćwiczenia, 

a także kreowanie umiejętności własnej koncepcji choreografii tańca. 

2. 

Wykorzystanie 

literatury, muzyki, 

plastyki, ruchu, form 

teatralnych do 

odkrywania i 

doświadczania świata 

żywiołów 

20 godz. dydaktycznych. 

 

17.11.2018r. 

18.11.2018r. 

9.00 – 17.00 

w tym 30 minut przerwy 

 

Szkolenie dla 6 nauczycieli, mające na celu przybliżenie umiejętności odkrywania 

i doświadczania świata żywiołów, budowania pozytywnych kontaktów z przyrodą 

oraz kształtowania szacunku wobec natury.  

W ramach szkolenia uczestnicy nabędą umiejętność wykorzystania literatury, 

muzyki, plastyki, ruchu, form teatralnych wg  G.Walter. Modyfikacja metody 

stymulacji zmysłów wg pór roku i żywiołów: Poranny Krąg J. Kielina 

3.  

 

Zaburzenia emocjonalne 

u dzieci, ich różnorodne 

objawy i metody terapii   

30 godz. dydaktycznych. 

 

12.01.2019 

13.01.2019 

09.02.2019 

9.00 – 17.00 

w tym 30 minut przerwy 

 

Szkolenie dla 6 nauczycieli, mające na celu zapoznanie z patomechanizmami 

zaburzeń emocjonalnych, ponadto: specyfika diagnozy, zespół nadpobudliwości 

psychoruchowej, agresja - metody i techniki terapii, bajka i metafora, relaks. 

Własny program terapeutyczny wspomagający rozpoznawanie, przeżywanie i 

wyrażanie emocji, spożytkowanie metod budujących podmiotowość dziecka 

proponowanych przez H. Olechnowicz. 

 



 
 
 
 
 

4.  

Metoda integracji 

sensorycznej w procesie 

wspomagania rozwoju 

dziecka na 

początkowych etapach 

edukacji 

20 godz. dydaktycznych. 

 

10.02.2019 

09.03.2019 

9.00 – 17.00 

w tym 30 minut przerwy 

 

Szkolenie dla 6 nauczycieli, obejmujące swoim zakresem: główne założenia 

integracji sensorycznej, bazowe systemy sensoryczne (układ przedsionkowy, 

dotykowy, proprioceptywny, słuchowy, wzrokowy), odruchy pierwotne (TOB, 

ATOS, STOS), nastawcze i prostujące spektrum specyficznych trudności i 

dysfunkcji rozwoju dziecka, wynikających z zaburzeń integracji sensorycznej. 

Sposoby rozpoznawania dysfunkcji i wskazanie podstawowych zadań w zakresie 

kompensacji i korekcji funkcji.  

Dodatkowo prezentacja ćwiczeń w sali terapii integracji sensorycznej – dostęp do 

wyposażonej sali SI zapewnia Wykonawca.  

5.  

Kolorowo i artystycznie 

– wykorzystanie 

różnych forma 

artystycznych oraz 

materiałów dostępnych 

w "życiu codziennym" 

w pracy z dziećmi  

8 godz. dydaktycznych. 

 

16.12.2018 

9.00 – 15.30 

w tym 30 minut przerwy 

 

Szkolenie dla 6 nauczycieli, ma na celu wykorzystanie różnych forma 

artystycznych oraz materiałów dostępnych w "życiu codziennym" w pracy z 

dziećmi. W ramach szkolenia: wykorzystanie soli cukru w malowaniu płaskim 

formach przestrzennych (budowle cukrowe), farbowanie piasku i 

wykorzystywanie w malarstwie i formach przestrzennych, malowanie kredą 

świecową za pomocą tempery. Ponadto szkolenie zawiera propozycje pracy 

grupowej, malowanie na dużym formacie, powiększanie dzieła znanych mistrzów 

(puzzle), a także zabawy indiańskie piórami i skórą, robienie łuków, biżuterii i 

sakwy.   

6. 

Przygotowanie bazy 

wiedzy i umiejętności 

do prowadzenia zajęć 

dodatkowych z dziećmi. 

25 godz. dydaktycznych 

 

10.03.2019 

9.00 – 16.00 

w tym 15 minut przerwy 

 

06.04.2019 

07.04.2019 

9.00 – 15.30 

w tym 30 minut przerwy 

Szkolenie dla 6 nauczycieli, mające na celu  przygotowanie bazy wiedzy i 

umiejętności do prowadzenia obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

komputerowych z dziećmi w tym: rozwiązania metodyczne, stosowanie gotowych 

i przygotowywanie nowych, własnych pomocy dydaktycznych (Quizy, 

wykreślanki, multimedia, krzyżówki i inne). 

Wykorzystanie dedykowanych najmłodszym aplikacji internetowych, 

ELEMENTY PROGRAMOWANIA – propozycje języka programowania dla 

najmłodszych. 

 

 


