
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pedagogika przedszkolna II 

Nazwa w języku angielskim:  Preschool education II 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia jednolite magisterskie 

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

podstawami metodycznymi edukacji dziecka w wieku 

przedszkolnym. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie procesy związane z wychowaniem i kształceniem dzieci 

wieku przedszkolnym w perspektywie interdyscyplinarnej: 

psychologicznej, pedagogicznej, aksjologicznej i socjologicznej 

K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej organizacji pracy 

przedszkola sposób postępowania oraz dobierać środki i metody pracy w 

celu efektywnego wykonania zadań zawodowych na etapie edukacji 

przedszkolnej 

K_U03, K_U04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych oraz indywidualnych i 

zespołowych działań profesjonalnych w zakresie edukacji przedszkolnej 
K_K04 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Posiadanie wiedzy z przedmiotu Pedagogika przedszkolna I. 

Treści modułu kształcenia: 

Proces wychowania w przedszkolu, cele wychowania przedszkolnego. Funkcje i zadania przedszkola. 

Zasady pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym. Formy organizacyjne pracy wychowawczej 

z dziećmi w wieku przedszkolnym. Podstawowe metody pracy wychowawczej w przedszkolu. Metoda 

projektów. Konstruowanie gier planszowych. Teatr w przedszkolu. Drama. Bajkoterapia. Muzykoterapia. 

Relaksacja. Eurytmia, Aerobik. Joga. Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu. 

Dokumentacja przedszkola. Integracja elementów procesu edukacji w przedszkolu. Współczesne 

koncepcje edukacji małego dziecka. Edukacja małego dziecka jako stymulowanie rozwoju. Specyfika 

uczenia się dziecka. Podmiotowość i pełnomocność dziecka w edukacji przedszkolnej. Istota edukacji 

integralnej. Kompetencje kluczowe i ich kształtowanie u dziecka w wieku przedszkolnym. Podstawa 

programowa wychowania przedszkolnego. Cele kształcenia w przedszkolu, formułowanie celów 

kształcenia. Programy wychowania w przedszkolu. Struktura i zakres treści kształcenia w przedszkolu, 

spiralny układ treści kształcenia. Treści edukacji polonistycznej. Treści edukacji matematycznej. Treści 

edukacji przyrodniczej. Treści wychowania estetycznego. Treści wychowania społeczno-moralnego. Treści 

wychowania zdrowotnego. Projektowanie sytuacji edukacyjnych. Aktywizowanie dzieci. Organizacja zajęć 

zintegrowanych w poszczególnych grupach wiekowych. Dostosowywanie sposobu komunikowania się do 

możliwości dzieci. Organizowanie przestrzeni sali przedszkolnej. Pakiety edukacyjne i pomoce 

dydaktyczne. Edukacyjne zastosowania mediów i technologii informacyjnej w pracy z dziećmi. 

Komputerowe gry edukacyjne w przedszkolu. Przygotowanie nauczyciela do pracy z dziećmi. Warsztat 

pracy nauczyciela przedszkola. 

Literatura podstawowa: 

1. Klim-Klimaszewska A. (2010), Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Warszawa: 

Erica 

Literatura dodatkowa: 

1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego 

2. Pakiety edukacyjne dla przedszkoli 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą za pomocą egzaminu ustnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Egzamin. Ocena wystawiona na podstawie poziomu zrozumienia danego zagadnienia z pedagogiki 

przedszkolnej, umiejętności analizy i syntezy poszczególnych informacji oraz rozwiązywania problemów 

związanych z pedagogiką przedszkolną. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 



Wykłady 45 godzin 

Konsultacje 17,5 godziny 

Samodzielna pracy nad przygotowaniem do 

egzaminu 
62,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 45 godzin 

Konsultacje 10,5 godziny 

Samodzielna pracy nad przygotowaniem do 

egzaminu 
69,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pedagogika wczesnoszkolna II 

Nazwa w języku angielskim:  Early pedagogy II 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia jednolite magisterskie 

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Sabina Wieruszewska-Duraj 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Sabina Wieruszewska-Duraj 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

podstawami metodycznymi edukacji dziecka w wieku 

wczesnoszkolnym. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie procesy związane z wychowaniem i kształceniem uczniów 

w młodszym wieku szkolnym, w perspektywie interdyscyplinarnej: 

psychologicznej, pedagogicznej, aksjologicznej i socjologicznej 

K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej organizacji pracy szkoły 

podstawowej sposób postępowania oraz dobierać środki i metody pracy 

w celu efektywnego wykonania zadań zawodowych na etapie edukacji 

wczesnoszkolnej 

K_U03, K_U04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych oraz indywidualnych i 

zespołowych działań profesjonalnych w zakresie edukacji 

wczesnoszkolnej 

K_K04 

Forma i typy zajęć: Wykład 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z przedmiotu Pedagogika wczesnoszkolna I. 

Treści modułu kształcenia: 

Proces nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej: cele, funkcje, zadania. Zasady, 

metody kształcenia i formy organizacyjne pracy nauczyciela z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. 

Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasach I-III. Integracja elementów procesu edukacji w 

klasach I-III. Współczesne koncepcje edukacji dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Specyfika uczenia się 

dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Podmiotowość i pełnomocność ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. 

Psychologiczne i pedagogiczne podstawy integracji wychowania i kształcenia. Kompetencje kluczowe i ich 

kształtowanie u dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne edukacji wczesnoszkolnej. Formułowanie celów. Efekty kształcenia. 

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej. Struktura i zakres treści kształcenia, spiralny układ treści 

kształcenia. Integracja treści programowych w klasach I-III. Rozwijanie twórczej aktywności uczniów. 

Organizacja zajęć zintegrowanych w klasach I-III. Dostosowywanie sposobu komunikowania się do 

możliwości dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Organizowanie przestrzeni klasy szkolnej. Znaczenie i 

funkcje procesu ewaluacji pracy nauczyciela i ucznia. Praca domowa, jako przedłużenie procesu 

aktywności umysłowej ucznia. Ocenianie na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Edukacyjne zastosowania 

mediów i technologii informacyjnej w pracy z dziećmi. 

Literatura podstawowa: 

1. Adamek I. (2000), Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Kraków: Impuls 

2. Karbowniczek J., Klim-Klimaszewska A. (2016), Edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce. Wybrane 

aspekty, Kraków: WAM 

Literatura dodatkowa: 

1. Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M. (2009), (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, 

problemy, rozwiązania, Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne 

2. Bonar J. (2011), Nauczyciel wczesnej edukacji – oczekiwania społeczne i praktyka edukacyjna, Łódź: 

Uniwersytet Łódzki 

3. Waloszek. D. (red.), (2010), Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna: obszary sporów, poszukiwań, 

wyzwań i doświadczeń w kontekście zmian oświatowych, Kraków: Centrum Edukacyjne Bliżej 

Przedszkola 

4. Leżańska W. (red.) (2009), Nauczyciel wczesnej edukacji w kontekście zmian edukacyjnych, Łódź: 

Uniwersytet Łódzki 

5. Nowak-Łojewska A, Olczak A., Soroka-Fedorczuk A. (red.) (2009), Edukacja małego dziecka. 

Refleksje, problemy, doświadczenia, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski 

6. Żegnałek K. (red.) (2008), Kompetencje nauczyciela edukacji początkowej, Warszawa: WSP TWP 

7. Puślecki W. (red.) (1997), Doświadczanie podmiotowości ucznia w edukacji wczesnoszkolnej, Opole: 

UniwersytetOpolski 

8. Kruszko K. (2006), Nauka domowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Siedlce: AP 

9. Podstawa programowa kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym szkoły podstawowej 

10. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (2009), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 



Zbiorowy wykład audytoryjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą za pomocą egzaminu ustnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Egzamin. Ocena wystawiona na podstawie poziomu zrozumienia danego zagadnienia z pedagogiki 

wczesnoszkolnej, umiejętności analizy i syntezy poszczególnych informacji oraz rozwiązywania problemów 

związanych z pedagogiką wczesnoszkolną. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 45 godzin 

Konsultacje 17,5 godziny 

Samodzielna praca studenta 62,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 45 godzin 

Samodzielna praca studenta 87,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język polski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

Nazwa w języku angielskim:  Polish language in preschool and early school education 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia jednolite magisterskie 

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Urszula Tyluś, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Urszula Tyluś, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w 

wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne 

dotyczące podstaw edukacji polonistycznej w 

przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna i rozumie funkcjonalne posługiwanie się pojęciami z zakresu teorii 

literatury, kultury oraz wiedzy o języku 
K_W10 

W_02 

zna i rozumie podstawy i zakres doboru treści nauczania dzieci lub 

uczniów w zakresie języka polskiego, pojęcia z zakresu teorii literatury, 

kultury oraz wiedzy o języku, a także klasyczną i współczesną literaturę 

dla dzieci oraz kulturę dla dziecięcego odbiorcy 

K_W10 

W_03 
zna i rozumie etapy nabywania umiejętności czytania i pisania w języku 

polskim 
K_W10 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi funkcjonalnie posługiwać się pojęciami z zakresu teorii literatury, 

kultury oraz wiedzy o języku 
K_U07 

U_02 
potrafi dokonać analizy i interpretacji zróżnicowanych formalnie dzieł 

literackich oraz kulturowych 
K_U07 



U_03 

potrafi wyróżniać wśród różnych zjawisk językowych kategorie prymarne i 

sekundarne odpowiednie dla dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym 

wieku szkolnym 

K_U07 

U_04 

potrafi wypowiadać się w mowie i w piśmie w sposób klarowny, spójny i 

precyzyjny, konstruując rozbudowane ustne i pisemne wypowiedzi na 

określone tematy 

K_U07 

U_05 

potrafi zaplanować działania na rzecz rozwoju swojej wiedzy i 

umiejętności w zakresie prawidłowej realizacji edukacji polonistycznej w 

przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej 

K_U07, K_U10 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

jest gotów do autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi 

kompetencjami merytorycznymi do wspierania dzieci lub uczniów w 

zakresie rozwoju języka polskiego 

K_01 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z języka polskiego na poziomie szkoły średniej. 

Treści modułu kształcenia: 

Znajomość i funkcjonalne posługiwanie się relewantnymi pojęciami z zakresu teorii literatury, kultury oraz 

wiedzy o języku. Orientacja w klasycznej i współczesnej literaturze dla dzieci oraz w kulturze dla 

dziecięcego odbiorcy. Analiza i interpretacja zróżnicowanych formalnie dzieł literackich oraz kulturowych. 

Wyróżnianie wśród różnych zjawisk językowych kategorii prymarnych i sekundarnych odpowiednich dla 

dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Głoska i litera – klasyfikacja głosek. Rodzaje 

zdań, budowa zdania, znaki interpunkcyjne. Deklinacja i koniugacja – odmienne i nieodmienne części 

mowy, regularna odmiana czasownika. Pismo – kształcenie umiejętności czytania i pisania. Typy 

wypowiedzeń i ich funkcje, teksty literackie. Doskonalenie sprawności językowej. Tworzenie tekstów – 

ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne, syntaktyczne, gramatyczno-ortograficzne. Rozumienie tekstu, 

krytyczna analiza tekstu. Konstruowanie tekstów, praca z tekstem literackim. 

Literatura podstawowa: 

1. Czelakowska D. (2010), Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków: 

Impuls 

2. Nagórko A. (2000), Zarys gramatyki polskiej, Warszawa: PWN 

Literatura dodatkowa: 

1. Banaszkiewicz A. (2011), Fleksja werbalna w mowie dzieci pięcioletnich, Lublin: UMCS 

2. Bańko M. (2011), Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa: PWN 

3. Jadecka H. (2013), Fleksja, Słowotwórstwo, Składnia, Warszawa: PWN 

4. Saloni Z. i in. (2007), Słownik gramatyczny języka polskiego, Warszawa: WP 

5. Tyluś U., Trójwymiarowość procesu czytania - potrzeba i konieczność, „Podlaskie Zeszyty 

Pedagogiczne” 2006, nr 12/13 



6. Wiśniewska M. (2013), Ćwiczenia językowe. Propozycja zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami w 

komunikacji językowej, Gdańsk: Harmonia 

7. Żuchowska W. (1992), Oswajanie ze sztuką słowa. Początki edukacji literackiej, Warszawa 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład audytoryjny z zastosowaniem prezentacji multimedialnych, praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem 

pracy grupowej i indywidualnej. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą za pomocą ustnego zaliczenia oraz zaplanowanych działań na rzecz rozwoju 

swojej wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowej realizacji edukacji polonistycznej w przedszkolu i 

klasach I-III szkoły podstawowej, a także poprzez bezpośrednią obserwację studenta w czasie 

wykonywania działań dydaktycznych podczas realizacji ćwiczeń. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną na podstawie udzielenia odpowiedzi ustnej na 3 pytania. Ocena wystawiona na 

podstawie poziomu zrozumienia danego zagadnienia z języka polskiego, umiejętności analizy i syntezy 

poszczególnych informacji, rozwiązywania problemów związanych z językiem polskim oraz na podstawie 

zaplanowanych działań na rzecz rozwoju swojej wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowej realizacji 

edukacji polonistycznej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 15 godzin 

Studiowanie literatury 20 godzin 

Przygotowanie się studenta do ćwiczeń 35 godzin 

Samodzielne przygotowanie się studenta do 

zaliczenia przedmiotu 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Ćwiczenia 30 godzin 



Konsultacje 15 godzin 

Studiowanie literatury 20 godzin 

Przygotowanie się studenta do ćwiczeń 35 godzin 

Samodzielne przygotowanie się studenta do 

zaliczenia przedmiotu 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

Nazwa w języku angielskim:  Early support of child development 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia jednolite magisterskie 

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Ewa Jówko 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Ewa Jówko, mgr Aneta Wiesner 

Założenia i cele przedmiotu: 

Wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz 

przygotowanie do podejmowania działań z zakresu 

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, zapoznanie 

ze sposobami wspomagania dziecka w rozwoju, 

konstruowanie indywidualnych programów 

wczesnego wspomagania, podstaw prawnych i 

sposobu organizowania wsparcia we wczesnym 

wspomaganiu i wczesnej interwencji 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna podstawy prawa oświatowego w zakresie wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka, organizowania procesu kształcenia, wychowania i 

udzielania wsparcia we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i 

wczesnej interwencji 

K_W10 

W_02 

zna dokumentację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, procedurę 

tworzenia zespołu WWRD, wie jak organizować grupę wsparcia dla 

rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka 

K_W12 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 



U_01 

potrafi stosować metody diagnozy zaburzeń i nieprawidłowości w 

rozwoju; realizować programy terapeutyczne stosowane we wczesnym 

wspomaganiu rozwoju dziecka i wczesnej interwencji 

K_U06 

U_02 

potrafi planować pracę z dzieckiem objętym wczesnym wspomaganiem 

rozwoju, określać organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

oraz wczesnej interwencji terapeutycznej 

K_U05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 posiada autorefleksję nad rozwojem zawodowym K_K06 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy pedagogiki specjalnej, biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania, psychologii rozwojowej, 

psychologii klinicznej. 

Treści modułu kształcenia: 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – podstawowe pojęcia i terminy. Akty prawne WWRD – analiza. 

Czas, miejsce i zakres oddziaływania WWR. Struktura, funkcje i zasady WWR. Wybrane obszary 

wspomagania dziecka. Cele i zadania wobec dziecka i jego rodziców. Ocena, i planowanie WWR. Program 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – rodzaje, konstruowanie i realizacja. Zadania i zasady pracy w 

interdyscyplinarnym zespole specjalistów. Współpraca z rodzicami dziecka wymagającego wsparcia, ich 

sytuacja emocjonalna i rodzinna, rodzaje udzielanego wsparcia. Komunikacja w pracy z małym dzieckiem i 

jego rodziną. 

Literatura podstawowa: 

1. Cytowska B., Winczura B., Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, wyd. Impuls, 

Kraków 2013 

2. Kwaśniewska G., Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny, 

Wyd. UMCS, Lublin 2007 

3. Twardowski A., Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku 

rodzinnym, wyd. UAM, Poznań 2012 

4. Kaczan T., Śmigiel R., Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami 

genetycznymi , Impuls, Kraków 2007 

5. Cieszyńska J., Korendo M, Wczesna interwencja terapeutyczna: stymulacja rozwoju dziecka od 

noworodka do 6 roku życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2008 

6. Piotrowicz R., Małe dziecko. Troska, Akceptacja, Bespieczeństwo, uczenie, wyd. APS, Warszawa 2017 

Literatura dodatkowa: 

1. Piotrowicz R., Interdyscyplinarne uwarunkowania małego dziecka, wyd. APS, Warszawa 2014 

2. Piotrowicz R, Walkiewicz-Krutak M. Małe dziecko-dużo pomysłów. Wybrane obszary wspomagania 

rozwoju dziecka, wyd. APS, Warszawa 2018 

3. Jówko E. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. Studium przypadku, w: 

Edukacja inkluzyjna. Synergia działań, (red.) Zacharuk T., wyd. UPH w Siedlcach, 20019 



4. Wrona S., Godawa S., Interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodziny w procesie 

wczesnej interwencji, wyd. UŚ, Katowice 2017 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody aktywizujące, problemowe, warsztatowe 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Test. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym z oceną. Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest 

uzyskanie z testu wiedzy co najmniej 51% punktów. Sumę uzyskanych przez studenta punktów przelicza 

się na oceny następująco: poniżej 51% - 2,0, 51-60% - 3,0, 61-70% - 3,5, 71-80% - 4,0, 81-90% - 4,5, 91% 

i powyżej – 5,0. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 15 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 4 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 20 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 26 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Stymulowanie rozwoju dziecka przez teatr i dramę 

Nazwa w języku angielskim:  Stimulating the child's development through theater and drama 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia jednolite magisterskie 

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Lucjan Rzeszutek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Lucjan Rzeszutek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

edukacją  teatralną i wykorzystaniem dramy w pracy 

z dzieckiem w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

ma wiedzę na temat edukacji teatralnej dzieci, jej powiązań z systemem 

oddziaływań pedagogicznych w szkole i przedszkolu oraz rozumie ich 

uwarunkowania 

K_W15 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi wybrać i zastosować właściwy dla rozwijania edukacji teatralnej 

dzieci sposób postępowania oraz dobrać odpowiednie metody oraz 

tworzyć i modyfikować materiały dydaktyczne 

K_U16 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego 

różnorodnych form w celu wzbogacenia swoich kompetencji w zawodzie 

nauczyciela oraz  formułowania właściwych zachowań i postaw 

dzieci/uczniów wobec kultury i sztuki 

K_K04 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza z przedmiotów: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, psychologia rozwojowa. 

Treści modułu kształcenia: 

Pojęcie dramy i edukacji teatralnej. Drama w szkole i przedszkolu. Programy edukacji teatralnej w 

przedszkolu i szkole. Drama jako metoda wspomagająca pracę nauczyciela. Drama jako wprowadzenie do 

działań teatralnych. Metody i formy pracy teatralnej z dziećmi. Teatr dziecięcy i teatr dla dzieci – dziecko 

jako aktor i dziecko jako widz. Rola teatru w rozwijaniu mowy i wymowy u dzieci. Teatr w rozwoju 

społecznym dziecka. Teatr w procesie rozwijania inicjatywy dziecięcej, pomysłowości i kreatywności 

dziecka. Budowanie świata wartości po przez teatr. Teatr jako metoda pomocy w rozwoju kontaktów 

interpersonalnych dziecka. Współpraca rodziców w tworzeniu teatru dziecięcego. Rola nauczyciela w 

tworzeniu teatru dziecięcego. Rola i funkcje literatury dziecięcej w tworzeniu teatru dziecięcego. Działania 

teatralne w procesie integracji sfery ruchowej, percepcji wzrokowej i słuchowej. Ćwiczenia werbalne i 

teatralne (gest, rytm, dźwięk, słowo, znaki teatralne, świadomość przestrzeni, planowanie własnych 

sekwencji ruchowych). Inne formy działalności teatralnej (pacynki, lalki, kukiełki, cieni itp.). 

Literatura podstawowa: 

1. Fastyn B., Teatr w pracy z dziećmi, Wydawnictwo Akademickie ŻAK Warszawa 2010 

2. Way B., Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa 1995 

Literatura dodatkowa: 

1. Samulczyk-Pawluk T., Edukacja teatralna w szkole podstawowej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", 

Kraków 2005 

2. Goffman, E. Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa 2000 

3. Teatr lalek i dziecko. Red. Rzewuska, Słupczyńska, Lublin 2011 

4. Dymara B., Dziecko w świecie sztuki, wyd. Impuls Kraków 1996 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Elementy wykładu wprowadzającego, prezentacje przygotowane przez studentów na podstawie literatury, 

grupowe przygotowanie scenariuszy zajęć dramowych i wprowadzających techniki teatralne. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

W_01 – ocena prezentacji studentów na wybrany temat oraz podczas odpowiedzi ustnej z treści ćwiczeń, 

U_01 – przygotowanie przez studentów scenariuszy działań dramowych i teatralnych, K_01 – 

przygotowanie przez studentów scenariuszy działań dramowych i teatralnych oraz podczas odpowiedzi 

ustnej z treści ćwiczeń. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną na którą składają się oceny cząstkowe z: przygotowanej i przedstawionej na zajęciach 

prezentacji, opracowanego scenariusza zajęć, odpowiedzi ustnej na zakończenie zajęć. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 



Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Samodzielne przygotowanie prezentacji na 

podstawie literatury 
10 godzin 

Samodzielne opracowanie scenariusza zajęć 12,5 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie prezentacji na 

podstawie literatury 
10 godzin 

Samodzielne opracowanie scenariusza zajęć 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Stymulowanie rozwoju dziecka przez muzykę 

Nazwa w języku angielskim:  Music in stimulating the development of a small child 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia jednolite magisterskie 

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Andrzej Magryta 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przedmiot ma na celu: zapoznanie studentów z 

różnorodnym repertuarem wokalnym, muzycznym i 

tanecznym niezbędnym w pracy z dzieckiem, 

nabywanie umiejętności twórczego opracowywania 

piosenek, fragmentów muzyki artystycznej i 

popularnej za pomocą ruchu, gestu, technik 

plastycznych, nabycie umiejętności wykorzystania 

muzyki dla celów edukacyjnych, profilaktycznych i 

terapeutycznych w pracy z dziećmi. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk 

do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności 

pedagogicznej 

K_U04 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki dziecka. 

Treści modułu kształcenia: 

Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci. Uwrażliwienie dziecka na różne elementy muzyki. Kształcenie i 

rozwijanie inwencji twórczej w kontakcie dziecka ze śpiewem, muzyką i ruchem. Kryteria doboru repertuaru 

muzycznego w pracy z dzieckiem. Elementy profilaktyki i muzykoterapii dziecięcej. Ćwiczenia z zakresu 



techniki ruchu: korektywne, zapobiegające wadliwej postawie, odprężające. Ćwiczenia rozwijające 

sprawność i estetykę ruchu w pozycji siedzącej, stojącej i w przestrzeni. Zapoznanie z repertuarem 

pieśniarskim realizowanym w pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych. Gry i zabawy przy 

muzyce i do muzyki (zabawy z piosenką, zabawy taneczne itp.). Pedagogika zabawy: tańce integracyjne, 

tańce dla grupy, zabawy z muzyką ruchem i dźwiękiem, taniec twórczy, pantomima, tańce 

charakterystyczne, ludowe i narodowe. Aktywne słuchanie muzyki według B. Strauss. Rytmika E. Jaques-

Dalcroze’a. Umuzykalnienie dzieci według C. Orffa i E.E. Gordona. 

Literatura podstawowa: 

1. Kisiel M.: Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka. 

Dąbrowa Górnicza 2007 

2. Klim-Klimaszewska A.: Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Warszawa 2010 

3. Klöppel R., Vliex S.: Rytmika w wychowaniu i terapii. Warszawa 1995 

4. Krzyżowska T.: Zabawy z piosenką. Katowice 1995 

Literatura dodatkowa: 

1. Ławrowska R.: Rytm, muzyka, taniec w edukacji. Kraków 2005. 

2. Stadnicka J.: Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową. Warszawa 1998. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia praktyczne, metody problemowe. Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Umiejętności – ocena sposobu budowania wypowiedzi ustnych (pisemnych) oraz umiejętność rozumienia i 

interpretowania wyuczonych (nabytych) informacji, aktywność na zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną, na którą składają się oceny cząstkowe z: przygotowanej i przedstawionej na zajęciach 

prezentacji, opracowanego scenariusza zajęć i odpowiedzi ustnej na zakończenie zajęć. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Samodzielne przygotowanie prezentacji na 

podstawie literatury 
10 godzin 

Samodzielne opracowanie scenariusza zajęć 12,5 godziny 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 



Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie prezentacji na 

podstawie literatury 
10 godzin 

Samodzielne opracowanie scenariusza zajęć 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Stymulowanie rozwoju dziecka przez literaturę 

Nazwa w języku angielskim:  
Stimulating the development of a small child speech and children's 

literature 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia jednolite magisterskie 

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Agata Fijałkowska-Mroczek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Agata Fijałkowska-Mroczek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Poznanie głównych tendencji rozwojowych w 

zakresie mowy dziecka oraz literatury dziecięcej i 

możliwości wprowadzenia dziecka w kulturę 

literacką. Rozwijanie umiejętności dostrzegania 

zmieniających się potrzeb czytelniczych dziecka i 

specyficznego odbioru literatury. Zdobycie 

umiejętności wprowadzania dzieci w świat wartości 

estetycznych oraz pobudzania ich twórczej 

aktywności słownej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma elementarną wiedzę o metodach, technikach i narzędziach 

badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań 

społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody 

K_W10 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk 

do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności 

pedagogicznej 

K_U04 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne. 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki dziecka i psychologii. 

Treści modułu kształcenia: 

Uwarunkowania rozwoju mowy małego dziecka. Metody stymulacji mowy małego dziecka. Rozwijanie 

zasobu słownictwa małego dziecka i kształtowanie pojęć. Literatura dziecięca i jej wyznaczniki. Odbiór 

dzieła literackiego przez dziecko. Książkowe i poza książkowe formy upowszechniania literatury dziecięcej. 

Kryteria oceny i analizy utworów dziecięcych. Terapeutyczne i psycho-edukacyjne wartości tekstów 

literackich. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci. Metody i sposoby prowadzenia zajęć i zabaw z 

książką. 

Literatura podstawowa: 

1. Adamczykowa Z., Literatura dla dzieci: funkcje, kategorie, gatunki. Warszawa 2001 

2. Bęczkowska K., Wartości w świecie dziecka we współczesnej literaturze dla dzieci. Kielce 2000 

3. Dymara B., Ogrodzka-Mazur E., Dziecko w świecie literatury i życiu współczesnym. XXII tom serii 

Nauczyciele-Nauczycielom, Kraków 2014 

4. Klim-Klimaszewska A.: Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Warszawa 2010 

5. Molicka, M.: Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań 2002 

6. Papuzińska J., Nasza mama czarodziejka, Warszawa 2015 

7. Ratyńska H., Literatura dziecięca w przedszkolu, Warszawa 1991 

8. Waksmund R., Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej: (tematy, gatunki, konteksty). Wrocław 

2000 

Literatura dodatkowa: 

1. Cysewski K., O literaturze dla dzieci i młodzieży. Olsztyn 2001 

2. Pacławski J., Kątny M., Literatura dla dzieci i młodzieży. Kielce 1995 

3. Polcyn K.: „Zaciekawić dzieci książką”, w: „Wychowanie w Przedszkolu”, 2003, nr 3 

4. Sobolewska J., Szklarczyk J.: „Dlaczego warto czytać dzieciom. Polska dalej czyta”, w „Polityka” 2017, 

nr 11 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia praktyczne, metody problemowe. Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Wiedza – sprawdzenie stopnia opanowania treści przedmiotowych (prezentacja pracy w grupach na 

ćwiczeniach na zaliczenie). Umiejętności – ocena sposobu budowania wypowiedzi ustnych (pisemnych) 

oraz umiejętność rozumienia i interpretowania wyuczonych (nabytych) informacji, aktywność na zajęciach 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną, na którą składają się oceny cząstkowe z: przygotowanej i przedstawionej na zajęciach 

prezentacji, opracowanego scenariusza zajęć i odpowiedzi ustnej na zakończenie zajęć. 

Bilans punktów ECTS: 



Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Samodzielne przygotowanie prezentacji na 

podstawie literatury 
10 godzin 

Samodzielne opracowanie scenariusza zajęć 12,5 godziny 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godziny 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie prezentacji na 

podstawie literatury 
10 godzin 

Samodzielne opracowanie scenariusza zajęć 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Stymulowanie rozwoju dziecka przez działalność 

plastyczno-konstrukcyjną 

Nazwa w języku angielskim:  Arts and design activity in stimulating the development of a small child 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia jednolite magisterskie 

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Janina Florczykiewicz, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Janina Florczykiewicz, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przedmiot ma na celu: kształtowanie wiedzy z 

zakresu sztuk plastycznych i arteterapii oraz 

umiejętności pozwalające im na dokonywanie 

trafnego doboru metod, form pracy z dzieckiem i 

interpretację merytoryczną podstawowych haseł 

pracy terapeutycznej z dzieckiem wymagającym 

wsparcia. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk 

do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności 

pedagogicznej 

K_U04 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki dziecka. 

Treści modułu kształcenia: 

Kształtowanie umiejętności w zakresie kreowania obrazu i kształtu oraz konstruowania zabaw z 

wykorzystaniem form przestrzennych. Rodzaje sztuk plastycznych – przekaz i technika. Środki wyrazu 



artystycznego. Rozpoznawanie i tworzenie różnych typów przekazów wizualnych. Techniki działalności 

plastyczno-konstrukcyjnej małego dziecka. 

Literatura podstawowa: 

1. Garda-Łukaszewska J., Szperkowski T., Współtworzenie – zajęcia plastyczne z osobami upośledzonymi 

umysłowo. WSiP, Warszawa 1997 

2. Florczykiewicz J., Józefowski J., Warsztat twórczy w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością powstałą 

w wyniku przewlekłej choroby, „Student Niepełnosprawny” zeszyt 17(10), 2017 

3. Kaja B., Zarys terapii dziecka. WSP, Bydgoszcz 1998 

Literatura dodatkowa: 

1. Kida J., Sztuka a świat dziecka. WSiP, Rzeszów 1996 

2. Olechnowicz H., Dziecko własnym terapeutą. WSiP, Warszawa 1995 

3. Piszczek M., Terapia zabawą, terapia przez sztukę. CMPPP MEN, Warszawa 1997 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia praktyczne, metody problemowe. Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Umiejętności – ocena sposobu budowania wypowiedzi ustnych (pisemnych) oraz umiejętność rozumienia i 

interpretowania wyuczonych (nabytych) informacji, aktywność na zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną, na którą składają się oceny cząstkowe z zadań/ prac realizowanych na zajęciach oraz 

prezentacji podsumowującej przedmiot. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Samodzielne przygotowanie prezentacji na 

podstawie literatury 
10 godzin 

Samodzielne przygotowanie prac plastycznych 12,5 godziny 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 



Ćwiczenia 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie prezentacji na 

podstawie literatury 
10 godzin 

Samodzielne przygotowanie prac plasycznych 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Śródroczna praktyka ogólnopedagogiczna 

Nazwa w języku angielskim:  Interim general pedagogical practice 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia jednolite magisterskie 

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Ewa Wyczółkowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Aneta Wiesner, dr Ewa Wyczółkowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest gromadzenie doświadczeń 

związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z 

dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, 

zarządzaniem grupą i diagnozowaniem 

indywidualnych potrzeb dzieci oraz konfrontowanie 

nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z 

rzeczywistością pedagogiczną w działaniu 

praktycznym. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych 

zachodzących na etapie edukacji przedszkolnej 
K_U01 

U_02 

potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz 

psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju 

przedszkolnych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i 

wzorów zachowań uczestników tych sytuacji 

K_U03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie kompetencji w zakresie pedagogiki przedszkolnej oraz psychopedagogicznych uwarunkowań 

pracy nauczyciela i ucznia. 

Treści modułu kształcenia: 



Zapoznanie się ze specyfiką placówki, w szczególności: poznanie realizowanych przez nie zadań 

opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników 

procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji. 

Obserwowanie: zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup 

dzieci, aktywności poszczególnych dzieci, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, interakcji 

dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi (w tym samym i w różnym 

wieku), procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, ich 

prawidłowości i zakłóceń, czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez 

niego zajęć, sposobu integrowania przez opiekuna praktyk różnej działalności, w tym opiekuńczo-

wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej, dynamiki grupy, ról pełnionych przez 

uczestników grupy, zachowania i postaw dzieci, działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz 

zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w grupie. 

Obserwowanie: czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego 

zajęć oraz aktywności dzieci, toku metodycznego zajęć, stosowanych przez nauczyciela metod i form 

pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych, interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – 

dziecko oraz interakcji między dziećmi w toku zajęć, procesów komunikowania interpersonalnego i 

społecznego w grupie przedszkolnej i klasie, ich prawidłowości i zakłóceń, sposobów aktywizowania i 

dyscyplinowania dzieci oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych dzieci, sposobu oceniania 

dzieci, dynamiki i klimatu społecznego grupy przedszkolnej i klasowej, ról pełnionych przez dzieci, 

zachowania i postaw dzieci, funkcjonowania i aktywności w czasie zajęć poszczególnych dzieci, z 

uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych, 

działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania 

dyscypliny, organizacji przestrzeni w sali przedszkolnej, sposobu jej zagospodarowania (ustawienie mebli, 

wyposażenie, dekoracje). 

Analizowanie i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w 

tym: prowadzenie dokumentacji praktyki, konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, ocenę własnego 

funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych i wychowawczych (dostrzeganie swoich mocnych 

i słabych stron), ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów, konsultacje z 

opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań, omawianie 

zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów. 

Literatura podstawowa: 

1. Klim-Klimaszewska A. (2010), Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Warszawa: 

Wyd. Erica 

Literatura dodatkowa: 

1. Klim-Klimaszewska A. (red.) (2005), Z praktyki wychowania przedszkolnego, Siedlce: Wyd. AP 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: podająca, oglądowa, praktycznego działania. Formy: zbiorowa, indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą na podstawie sporządzonego portfolio. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiona na podstawie przedstawionego portfolio. 

Bilans punktów ECTS: 



Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 


