
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola i klas I-III 

Nazwa w języku angielskim:  Methodological workshop for the kindergarten and grades I-III teachers 

Język wykładowy:  Polski 

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

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

magisterskie 

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Szósty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Marina Sałtykowa-Wołkowicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Marina Sałtykowa-Wołkowicz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w 

wiedzę i umiejętności niezbędne do gromadzenia i 

doskonalenia warsztatu metodycznego nauczyciela 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
ma wiedzę na temat działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
K_W10 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów 

pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz 

przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach 

praktycznych 

K_U03 

U_02 

potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności 

pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody 

pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań 

zawodowych w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

K_U04 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Posiadanie kompetencji w zakresie pedagogiki przedszkolnej, metodyki edukacji przedszkolnej, pedagogiki 

wczesnoszkolnej oraz metodyki edukacji wczesnoszkolnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Zawód nauczyciela. Prawa i obowiązki nauczyciela. Analiza wybranych aktów prawnych regulujących 

pracę nauczyciela – Karta Nauczyciela. Próba konstruowania planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z 

rozwoju zawodowego. Stopnie awansu zawodowego. Formy doskonalenia szkolnego i poza szkolnego. 

Autorefleksja nauczyciela, ankieta ewaluacyjna nauczyciela. Pozyskiwanie środków unijnych na 

wyposażenie sal. Konstruowanie  autorskich programów. Zastosowanie metod aktywizujących i gier 

dydaktycznych w procesie edukacyjno-wychowawczym. Planowanie pracy z dzieckiem – uczniem (plany 

miesięczne, roczne, wynikowe). Praca badawcza nauczyciela m. in.: opracowanie własnych programów 

nauczania; ocena podręczników i innych materiałów dydaktycznych; sprawdzane kompetencji 

podstawowych i umiejętności uczniów; planowanie lekcji i innych form pracy z uczniami; wykorzystywanie 

najnowszych środków dydaktycznych np. kalkulatorów i komputerów; statystyczne opracowanie wyników 

badań. Literatura dotycząca stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. Możliwości podnoszenia własnych 

kwalifikacji w drodze instytucjonalnej (formy doskonalenia zawodowego, kursy dokształcające i 

kwalifikacyjne, studia podyplomowe i uzupełniające, studia doktoranckie itd.). 

Literatura podstawowa: 

1. Żegnałek K., Edukacyjne problemy współczesności, Wyd. UPH, Siedlce 2013 

2. Żegnałek K., Kompetencje współczesnego nauczyciela, Wyd. TWP, Warszawa 2008 

Literatura dodatkowa: 

1. Karta Nauczyciela 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: podająca, praktycznego działania. Formy: zbiorowa, grupowa 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą poprzez skonstruowanie w grupach programu doskonalenia warsztatu 

metodycznego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiona na podstawie opracowanego i zaprezentowanego przed całą grupą 

fragmentu programu doskonalenia. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Praca samodzielna studenta 37,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 



Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Praca samodzielna studenta 37,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Rozwiązywanie problemów wychowawczych 

Nazwa w języku angielskim:  Solving educational problems 

Język wykładowy:  Polski 

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

wczesnoszkolna  

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

magisterskie 

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Szósty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Bartłomiej Gaik 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Bartłomiej Gaik 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w 

wiedzę dotyczącą terminologii, teorii i metodyki 

problemów wychowawczych oraz w umiejętności 

dotyczące ich rozwiązywania. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna terminologię, teorię i metodykę postępowania wychowawczego w 

przypadku problemów wychowawczych 
K_W01 

W_02 

rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i 

dysharmonii, normy i patologii w zakresie rozwoju dziecka i jego 

zaburzeń 

K_W06 

W_03 

ma uporządkowana wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, 

ich specyfice i procesach w nich zachodzących i ich wpływie na 

zachowanie w przedszkolu i szkole 

K_W10 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu 

pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych 

problemów wychowawczych, opiekuńczych, pomocowych i 

terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań 

K_U10 



praktycznych w tym zakresie na terenie przedszkola i szkoły oraz 

zastosowania opisywanych w literaturze rozwiązań tych problemów 

U_02 

ma umiejętności wnikliwego i racjonalnego diagnozowania, oceniania 

złożonych sytuacji wychowawczych oraz analizowania motywów i 

wzorów ludzkich zachowań, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

K_U11 

U_03 

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób 

profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i 

formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i 

cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości 

korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych dotyczących 

problemów wychowawczych w przedszkolu i klasach I-III szkoły 

podstawowej 

K_U20 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie kompetencji w zakresie psychopedagogicznych uwarunkowań pracy nauczyciela i ucznia, 

pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz diagnozy psychopedagogicznej. 

Treści modułu kształcenia: 

Charakterystyka (psychologiczna, pedagogiczna, medyczna) dzieci przejawiających problemy 

wychowawcze. Przyczyny problemów wychowawczych u dzieci. Rodzaje problemów wychowawczych. 

Sposoby radzenia sobie z problemami wychowawczymi. Zasady postępowania przy rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych. 

Literatura podstawowa: 

1. Edwards C.H. (2006), Dyscyplina i kierowanie klasą, Warszawa: PWN 

2. Jagiełła J. (2005), Trudny uczeń w szkole. Krótki przewodnik psychologiczny, Kraków: Wyd. Rubikon 

3. Pacek S. (1984), Jak kierować samowychowaniem uczniów, Warszawa: WSiP 

Literatura dodatkowa: 

1. Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Pankowska D. (1995), Polubić szkołę. Ćwiczenia grupowe w pracy 

wychowawczej, Warszawa: WSiP 

2. Śliwerski B. (2010), Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania, Kraków: Wyd. Impuls 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: podająca, praktycznego działania. Formy: zbiorowa, grupowa 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą na bieżąco podczas zajęć warsztatowych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiona na podstawie udziału studentów w zajęciach. 

Bilans punktów ECTS: 



Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Praca samodzielna studenta 37,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Praca samodzielna studenta 37,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Metodyka edukacji polonistycznej w przedszkolu 

Nazwa w języku angielskim:  Methodics of polish language education in kindergarten 

Język wykładowy:  Polski 

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

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Szósty 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Agata Fijałkowska-Mroczek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Agata Fijałkowska-Mroczek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do 

planowania, organizowania i prowadzenia zajęć z 

edukacji polonistycznej w przedszkolu. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie sposoby wykorzystywania wiedzy teoretycznej dotyczącej 

nauki o języku i edukacji kulturowo-literackiej oraz metodycznej do 

projektowania zajęć w zakresie edukacji polonistycznej w przedszkolu 

K_W10, K_W11, 

K_W12, K_W13, 

K_W15 

W_02 
zna i rozumie spersonalizowane strategie edukacyjne ukierunkowane na 

rozwijanie umiejętności pisania i czytania 
K_W10, K_W11 

W_03 
zna i rozumie sposoby rozwijania zainteresowań czytelniczych (inicjacja 

czytelnicza) i wykorzystywania różnych typów tekstów w pracy z dziećmi 
K_W10 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 potrafi skutecznie poprowadzić naukę czytania K_U03, K_U04 

U_02 
potrafi dostosować sposób uczenia czytania do specyficznych potrzeb 

dziecka 
K_U03, K_U04 

U_03 potrafi rozbudzić w dzieciach pasję czytelniczą K_U03, K_U04 



Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 jest gotów do krzewienia zainteresowania i szacunku dla słowa pisanego K_K02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z przedmiotów: Pedagogika przedszkolna II, Język polski w edukacji przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Cele i treści edukacji polonistycznej w przedszkolu. Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w 

zakresie edukacji polonistycznej. Kształtowanie umiejętności słuchania. Wspomaganie rozwoju mowy i 

myślenia oraz wypowiadania się. Kultura języka. Kontakt dziecka z dziełem literackim: opowiadanie, 

wiersz, bajka, baśń, legenda. Praca z obrazkiem i historyjką obrazkową. Kształtowanie gotowości do nauki 

czytania i pisania. Sposoby wykorzystywania wiedzy teoretycznej dotyczącej nauki o języku i edukacji 

kulturowo-literackiej oraz metodycznej do projektowania zajęć w zakresie edukacji polonistycznej w 

przedszkolu. Spersonalizowane strategie edukacyjne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności pisania i 

czytania. Sposoby rozwijania zainteresowań czytelniczych (tzw. inicjacja czytelnicza) i wykorzystywania 

różnych typów tekstów w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Projektowanie zajęć z edukacji 

polonistycznej i tworzenie scenariuszy. 

Literatura podstawowa: 

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

Erica 

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

3. Węglińska M. (2000), Jak pracować z obrazkiem, Kraków: Impuls 

Literatura dodatkowa: 

1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego 

2. Czasopisma naukowe i metodyczne 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem pracy grupowej. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą za pomocą ustnego zaliczenia oraz w oparciu o analizę opracowanych 

scenariuszy zajęć i obserwację ich praktycznej realizacji a także poprzez bezpośrednią obserwację 

studenta w czasie wykonywania działań dydaktycznych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiona na podstawie poziomu zrozumienia danego zagadnienia z 

metodyki edukacji polonistycznej w przedszkolu, umiejętności analizy i syntezy informacji oraz 

rozwiązywania problemów związanych z metodyką edukacji polonistyczną w przedszkolu a także na 

podstawie opracowanych scenariuszy zajęć. 

Bilans punktów ECTS: 



Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia  30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Praca samodzielna studenta 50 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia  30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Praca samodzielna studenta 50 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III 

Nazwa w języku angielskim:  Methodics of polish language education in classes I-III 

Język wykładowy:  Polski 

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

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Szósty 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Mgr Kinga Frączkowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Kinga Frączkowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w 

wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z 

zakresu metodyki edukacji językowej i polonistycznej 

na I etapie edukacyjnym. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie sposoby wykorzystywania wiedzy teoretycznej dotyczącej 

nauki o języku i edukacji kulturowo-literackiej oraz metodycznej do 

projektowania zajęć w zakresie edukacji polonistycznej w klasach I-III 

szkoły podstawowej 

K_W10, K_W11, 

K_W12, K_W13, 

K_W15 

W_02 
zna i rozumie spersonalizowane strategie edukacyjne ukierunkowane na 

rozwijanie umiejętności pisania i czytania 
K_W10, K_W11 

W_03 

zna i rozumie sposoby rozwijania zainteresowań czytelniczych (inicjacja 

czytelnicza) i wykorzystywania różnych typów tekstów w pracy z 

uczniami 

K_W10  

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 potrafi skutecznie poprowadzić naukę czytania K_U03, K_U04 

U_02 
zna i rozumie spersonalizowane strategie edukacyjne ukierunkowane na 

rozwijanie umiejętności pisania i czytania 
K_W10, K_W11 



U_03 potrafi rozbudzić w uczniach pasję czytelniczą K_U03, K_U04  

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 jest gotów do krzewienia zainteresowania i szacunku dla słowa pisanego K_K02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z przedmiotów: Pedagogika wczesnoszkolna II, Język polski w edukacji przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej 

Treści modułu kształcenia: 

Kształtowanie umiejętności słuchania. Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności wypowiadania się. 

Kultura języka. Kontakt dziecka z dziełem literackim. Metodyka nauczania czytania i pisania. Rozwijanie 

kompetencji, zainteresowań i nawyków czytelniczych u dziecka. Kształtowanie elementarnych umiejętności 

wypowiadania się na piśmie. Stymulowanie ekspresji werbalnej i teatralnej dziecka. Praca z tekstem 

literackim. Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne, ortograficzne i gramatyczne. Przygotowanie nauczyciela 

do zajęć edukacyjnych. Sposoby wykorzystywania wiedzy teoretycznej dotyczącej nauki o języku i edukacji 

kulturowo-literackiej oraz metodycznej do projektowania zajęć w zakresie edukacji polonistycznej w 

klasach I-III szkoły podstawowej. Spersonalizowane strategie edukacyjne ukierunkowane na rozwijanie 

umiejętności pisania i czytania. Sposoby rozwijania zainteresowań czytelniczych (tzw. inicjacja czytelnicza) 

i wykorzystywania różnych typów tekstów w pracy z uczniami 

Literatura podstawowa: 

1. Czelakowska D. (2009), Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków: 

Impuls 

2. Filipiak E. (2002), Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Próba 

oceny i propozycji wykorzystania, Bydgoszcz 

3. Gąsiorek K. (red.) (2011), Z teorii i praktyki edukacji dziecka. Inspiracje dla nauczycieli przedszkoli i klas 

I-III szkoły podstawowej, Kraków 

4. Dagiel M. (2010), Pozwólmy dzieciom bawić się słowami. O doświadczeniach językowych 

trzecioklasistów, Warszawa: CKE 

5. Jóźwicki T. (1988), Opowiadanie jako forma wypowiedzi w klasach początkowych, Warszawa: WSiP 

Literatura dodatkowa: 

1. Plenkiewicz M. (2003), Czytanie krytyczne w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej, Bydgoszcz: AP 

2. Tyluś U. Trójwymiarowość procesu czytania - potrzeba i konieczność, „Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne” 

2006, nr 12/13. 

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

4. Czasopisma naukowe i metodyczne 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem pracy grupowej. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 



Efekty weryfikowane będą za pomocą ustnego zaliczenia oraz w oparciu o analizę opracowanych 

scenariuszy zajęć i obserwację ich praktycznej realizacji a także poprzez bezpośrednią obserwację 

studenta w czasie wykonywania działań dydaktycznych 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiona na podstawie poziomu zrozumienia danego zagadnienia z 

metodyki edukacji polonistycznej w klasach I-III szkoły podstawowej, umiejętności analizy i syntezy 

poszczególnych informacji oraz rozwiązywania problemów związanych z metodyką edukacji polonistycznej 

w klasach I-III szkoły podstawowej a także na podstawie opracowanych scenariuszy zajęć 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Praca samodzielna studenta 50 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Praca samodzielna studenta 50 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu 

Nazwa w języku angielskim:  Methodics of mathematics education in kindergarten 

Język wykładowy:  Polski 

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

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Szósty 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Ewa Wyczółkowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Ewa Wyczółkowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do 

planowania, organizowania i prowadzenia zajęć z 

edukacji matematycznej w przedszkolu. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie stadia rozwoju umysłowego w kontekście zakresu i metod 

edukacji matematycznej, a także poziom rozumowań przedoperacyjnych, 

operacyjnych i formalnych 

K_W10 

W_02 

zna i rozumie zagadnienia edukacji matematycznej w przedszkolu: 

podstawę programową i program edukacji matematycznej, rozwijanie 

intuicji dotyczących liczb i liczenia – kardynalnego, porządkowego i 

miarowego aspektu liczby, porównywanie liczebności zbiorów, 

stymulowanie rozwoju operacyjnego rozumowania – odwracalności 

operacji, rozwijania rozumowania przyczynowo-skutkowego i orientacji 

przestrzennej, w tym na kartce papieru, dodawania i odejmowania na 

palcach i innych zbiorach zastępczych, rozdawania i rozdzielania po 

kilka, rozwijania intuicji geometrycznych; gry i zabawy z wątkiem 

matematycznym oraz proste gry strategiczne 

K_W10, K_W11 

W_03 

zna i rozumie formy aktywności dzieci: manipulacje, eksperymenty, 

budowanie modeli płaskich i przestrzennych z zastosowaniem różnych 

materiałów, w tym gotowych elementów, samodzielne odkrywanie praw 

matematycznych, prowadzenie prostych rozumowań, w tym z 

wykorzystaniem łamigłówek 

K_W10 



W_04 

zna i rozumie metody pracy z zadaniami tekstowymi, stosowania 

reprezentacji graficznych w ćwiczeniach rachunkowych i rozwiązywaniu 

zadań tekstowych 

K_W10 

W_05 

zna i rozumie środki dydaktyczne w edukacji matematycznej dzieci: 

pakiety edukacyjne, karty pracy, elementy do manipulacji i klasyfikacji, 

liczydła, liczmany, klocki logiczne Dienesa, klocki Cuisenaire’a, kostki do 

gry, domina, karty, mozaiki, konstrukcyjne klocki geometryczne różnych 

typów, łamigłówki logiczne i proste gry strategiczne 

K_W10, K_W12 

W_06 

zna i rozumie znaczenie wykorzystania gier i zabaw matematycznych do 

realizacji celów dydaktycznych, w tym zastosowanie w pracy z uczniem z 

trudnościami w uczeniu się oraz z uczniem zdolnym; zasady 

konstruowania gier przez uczniów, zespołowe formy uczenia się i 

utrwalania wiadomości 

K_W10, K_W11 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 potrafi kształtować u dzieci pojęcie liczby K_U03, K_U04 

U_02 potrafi rozwijać wyobraźnię i orientację przestrzenną K_U03, K_U04 

U_03 potrafi wdrażać dzieci w zasady logicznego myślenia K_U03, K_U04 

U_04 
potrafi budować sytuacje edukacyjne skłaniające dzieci do budowania 

hipotez i ich weryfikacji 
K_U03, K_U04 

U_05 potrafi stosować gry i inne pomoce naukowe w nauczaniu matematyki K_U03, K_U04 

U_06 
potrafi analizować błędy popełniane przez dzieci i wyciągać z nich 

wnioski 
K_U03, K_U04 

U_07 
potrafi analizować błędy popełniane przez dzieci i wyciągać z nich 

wnioski 
K_U03, K_U04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
jest gotów do rozbudzania zainteresowania dzieci myśleniem 

matematycznym 
K_K02 

K_02 jest gotów do wskazywania dzieciom korzyści z uczenia się matematyki K_K02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z przedmiotów: Pedagogika przedszkolna II, Matematyka w edukacji przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej 

Treści modułu kształcenia: 

Metodyka kształtowania pojęć matematycznych: orientacja w przestrzeni i w schemacie swojego ciała, 

arytmetyka liczb naturalnych, klasyfikacja i zbiory, cechy wielkościowe i jakościowe, geometria, czas. 



Wspomaganie rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki przez zabawy, gry i 

sytuacje zadaniowe. Kształtowanie dojrzałości do uczenia się matematyki. Rola manipulacji przedmiotami i 

działań na zbiorach zastępczych. Metodyka kształtowania pojęć matematycznych: orientacja w przestrzeni 

i w schemacie swojego ciała, arytmetyka liczb naturalnych, klasyfikacja i zbiory, cechy wielkościowe i 

jakościowe, geometria, czas. Organizacja sytuacji dydaktycznych służących prawidłowemu konstruowaniu 

wiedzy matematycznej przez dzieci w wieku przedszkolnym oraz wspierających rozwój intuicji pojęć 

matematycznych, które będą kształtowane na dalszych etapach edukacyjnych. Komunikowalność języka 

matematyki. Tworzenie modeli matematycznych dla realistycznych sytuacji. Strategie kształtowania wśród 

dzieci umiejętności logicznego i krytycznego myślenia, rozumowania dedukcyjnego i redukcyjnego, 

stawiania i weryfikacji hipotez, używania racjonalnej argumentacji, dostrzegania i wykorzystywania analogii 

oraz regularności, abstrahowania, uogólniania, definiowania i algorytmizowania. Graficzna prezentacja 

(rysunek, wykres, schemat, graf, tabela) różnorodnych zależności matematycznych i interpretowania 

gotowych schematów oraz strategie kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym w tym obszarze. 

Wspomaganie rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki przez zabawy, gry i 

sytuacje zadaniowe. 

Literatura podstawowa: 

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

Erica 

2. Kalinowska A. (2010), Pozwólmy dzieciom działać. Mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego, 

Warszawa: CKE 

Literatura dodatkowa: 

1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego 

2. Czasopisma naukowe i metodyczne 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem pracy grupowej. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą za pomocą ustnego zaliczenia oraz w oparciu o analizę opracowanych 

scenariuszy zajęć i obserwację ich praktycznej realizacji, a także poprzez bezpośrednią obserwację 

studenta w czasie wykonywania działań dydaktycznych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiona na podstawie poziomu zrozumienia danego zagadnienia z 

metodyki edukacji matematycznej w przedszkolu, umiejętności analizy i syntezy poszczególnych 

informacji, rozwiązywania problemów związanych z metodyką edukacji matematycznej w przedszkolu oraz 

opracowanych scenariuszy zajęć. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia  30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 



Praca samodzielna studenta 50 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Praca samodzielna studenta 50 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 

Nazwa w języku angielskim:  Methodics of mathematics education in classes I-III  

Język wykładowy:  Polski 

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

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

magisterskie 

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Szósty 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Ewa Wyczółkowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Ewa Wyczółkowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w 

wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne 

niezbędne do prowadzenia zajęć z edukacji 

matematycznej na I etapie edukacyjnym. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie stadia rozwoju umysłowego w kontekście zakresu i metod 

edukacji matematycznej, a także poziom rozumowań przedoperacyjnych, 

operacyjnych i formalnych 

K_W10 

W_02 

zna i rozumie zagadnienia edukacji matematycznej w klasach I-III szkoły 

podstawowej: podstawę programową, projektowanie aktywności 

matematycznej przy kształtowaniu pojęć liczbowych i sprawności 

rachunkowych, wprowadzanie symboliki i zapisu matematycznego, 

rozwijanie orientacji przestrzennej i wyobraźni geometrycznej oraz 

kształtowanie umiejętności matematycznych potrzebnych w sytuacjach 

życiowych 

K_W10, K_W11 

W_03 
zna i rozumie rolę pracy domowej ucznia i zasady konstruowania 

sprawdzianów i oceniania 
K_W10 

W_04 
zna i rozumie formy aktywności uczniów: manipulacje, eksperymenty, 

budowanie modeli płaskich i przestrzennych z zastosowaniem różnych 

materiałów, w tym gotowych elementów, samodzielne odkrywanie praw 

K_W10 



matematycznych, prowadzenie prostych rozumowań, w tym z 

wykorzystaniem łamigłówek 

W_05 

zna i rozumie znaczenie obliczeń pamięciowych, trudności w 

opanowaniu rachunków pamięciowych, techniki kształcenia biegłości 

rachunkowej i strategie sprytnych rachunków 

K_W10 

W_06 

zna i rozumie metody pracy z zadaniami tekstowymi, stosowania 

reprezentacji graficznych w ćwiczeniach rachunkowych i rozwiązywaniu 

zadań tekstowych 

K_W10 

W_07 

zna i rozumie znaczenie kształtowania umiejętności logicznego i 

krytycznego myślenia, stawiania i weryfikowania hipotez, dostrzegania i 

wykorzystywania regularności i analogii, używania argumentacji i 

kontrprzykładów, w tym w rozwiązywaniu łamigłówek, abstrahowania, 

uogólniania, klasyfikowania, definiowania i algorytmizowania 

K_W10 

W_08 
zna i rozumie rodzaje i źródła typowych błędów uczniowskich, a także ich 

rolę i sposoby wykorzystania w procesie dydaktycznym 
K_W13 

W_09 

zna i rozumie znaczenie wykorzystania gier i zabaw matematycznych do 

realizacji celów dydaktycznych, w tym zastosowanie w pracy z uczniem z 

trudnościami w uczeniu się oraz z uczniem zdolnym; zasady 

konstruowania gier przez uczniów, zespołowe formy uczenia się i 

utrwalania wiadomości 

K_W10, K_W11 

W_10 

zna i rozumie rolę konkursów matematycznych dla uczniów klas I-III 

szkoły podstawowej: rodzaje, zasady rozgrywania, charakter zadań, 

walory kształcące oraz sposoby przygotowania uczniów do udziału w 

konkursach 

K_W10 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 potrafi kształtować u uczniów pojęcie liczby K_U03, K_U04 

U_02 potrafi rozwijać wyobraźnię i orientację przestrzenną K_U03, K_U04 

U_03 potrafi wdrażać uczniów w zasady logicznego myślenia K_U03, K_U04 

U_04 
potrafi budować sytuacje edukacyjne skłaniające uczniów do budowania 

hipotez i ich weryfikacji 
K_U03, K_U04 

U_05 potrafi stosować gry i inne pomoce naukowe w nauczaniu matematyki K_U03, K_U04 

U_06 
potrafi analizować błędy popełniane przez uczniów i wyciągać z nich 

wnioski 
K_U03, K_U04 

U_07 
potrafi pracować z uczniami o szczególnych uzdolnieniach 

matematycznych 
K_U03, K_U04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 



K_01 
jest gotów do rozbudzania zainteresowania uczniów myśleniem 

matematycznym 
K_K02 

K_02 jest gotów do wskazywania uczniom korzyści z uczenia się matematyki K_K02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z przedmiotów: Pedagogika wczesnoszkolna II, Matematyka w edukacji przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Organizacja sytuacji dydaktycznych służących prawidłowemu konstruowaniu wiedzy matematycznej przez 

uczniów oraz wspierających rozwój intuicji pojęć matematycznych, które będą kształtowane na dalszych 

etapach edukacyjnych. Komunikowalność języka matematyki. Tworzenie modeli matematycznych dla 

realistycznych sytuacji. Strategie kształtowania wśród uczniów: umiejętności logicznego i krytycznego 

myślenia, rozumowania dedukcyjnego i redukcyjnego, stawiania i weryfikacji hipotez, używania racjonalnej 

argumentacji, dostrzegania i wykorzystywania analogii oraz regularności, abstrahowania, uogólniania, 

definiowania i algorytmizowania. Graficzna prezentacja (rysunek, wykres, schemat, graf, tabela) 

różnorodnych zależności matematycznych i interpretowania gotowych schematów oraz strategie 

kształcenia uczniów w tym obszarze. Metodyka wspomagania rozwoju czynności umysłowych ważnych dla 

uczenia się matematyki przez zabawy, gry i sytuacje zadaniowe. Czynnościowe nauczanie matematyki, rola 

manipulacji przedmiotami i działań na zbiorach zastępczych. Tok postępowania metodycznego przy 

kształtowaniu pojęć liczbowych i sprawności rachunkowych. Metodyka rozwiązywania zadań tekstowych z 

zakresu arytmetyki i geometrii. Kształtowanie umiejętności matematycznych potrzebnych w sytuacjach 

życiowych. 

Literatura podstawowa: 

1. Nowik J. (2009), Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Opole: Nowik 

2. Semadeni Z. (red.) (1991-1992), Nauczanie początkowe matematyki, tom I-IV, Warszawa: WSiP 

3. Wojciechowska K. (2007), Zadania tekstowe w kształceniu zintegrowanym, Opole: Nowik 

4. Reclik R., Nowik J. (2002), Rachunek pamięciowy w młodszych klasach szkoły podstawowej, Opole: 

Nowik 

5. Siwek H. (2004), Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej, 

Kraków: AP 

6. Szpiter M. (2006), Edukacja matematyczna w klasach początkowych, Słupsk 

7. Klus-Stańska D., Kalinowska A. (2004), Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, 

Warszawa: Żak 

8. Kalinowska A. (2010), Pozwólmy dzieciom działać. Mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego, 

Warszawa: CKE 

9. Cackowska M. (1990), Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I-III. Poradnik metodyczny, 

Warszawa: WSiP 

10. Grądzka-Tys A. (2009), Edukacja matematyczna na etapie kształcenia zintegrowanego (zestawienie 

bibliograficzne w wyborze), „Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne”, nr 18 

Literatura dodatkowa: 

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

2. Czasopisma naukowe i metodyczne 



Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem pracy grupowej. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą za pomocą ustnego zaliczenia oraz w oparciu o analizę opracowanych 

scenariuszy zajęć i obserwację ich praktycznej realizacji a także poprzez bezpośrednią obserwację 

studenta w czasie wykonywania działań dydaktycznych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiona na podstawie poziomu zrozumienia danego zagadnienia z 

metodyki edukacji matematycznej w klasach I-III, umiejętności analizy i syntezy poszczególnych informacji, 

rozwiązywania problemów dotyczących metodyki edukacji matematycznej w klasach I-III oraz 

opracowanych scenariuszy zajęć. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Praca samodzielna studenta 50 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Praca samodzielna studenta 50 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w 

przedszkolu 

Nazwa w języku angielskim:  Methodics of social and natural education in kindergarten 

Język wykładowy:  Polski 

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

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Szósty 

Liczba punktów ECTS:  4 

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 przygotowanie studentów do 

planowania, organizowania i prowadzenia zajęć z 

edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie sposoby wykorzystywania wiedzy teoretycznej o 

środowisku przyrodniczym i środowisku społecznym oraz wiedzy 

metodycznej do projektowania zajęć dydaktycznych w zakresie edukacji 

środowiskowej w przedszkolu 

K_W10 

W_02 

zna i rozumie znaczenie stwarzania warunków do zajęć badawczych i 

eksperymentów oraz organizowania sytuacji edukacyjnych 

umożliwiających dzieciom samodzielną eksplorację 
K_W11, K_W12 

W_03 zna i rozumie sposoby kształtowania przedsiębiorczości u dzieci K_W10 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi zaprojektować eksperyment dziecięcy z zakresu wiedzy 

przyrodniczej K_U03, K_U04 

U_02 
potrafi dostrzec i skomentować podstawowe prawa fizyki zachodzące w 

otoczeniu dziecka K_U03, K_U04 



U_03 
potrafi wykonać proste doświadczenie za pomocą przedmiotów 

codziennego użytku i przeanalizować z dziećmi jego przebieg K_U03, K_U04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 jest gotów do rozbudzania szacunku dla myślenia naukowego K_K02 

K_02 
jest gotów do budzenia i podtrzymywania w dzieciach ciekawości 

odkrywcy 
K_K02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z przedmiotów: Pedagogika przedszkolna II, Edukacja społeczno-przyrodnicza 

Treści modułu kształcenia: 

Cele i treści edukacji przyrodniczej w przedszkolu. Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w 

zakresie edukacji przyrodniczej. Kształtowanie u dziecka umiejętności przyrodniczych w naturalnym 

środowisku. Rozwijanie kompetencji dziecka w zakresie rozumienia i poszanowania przyrody z edukacją 

ekologiczną. Rozwijanie kompetencji społecznych dziecka. Projektowanie zajęć przyrodniczy i tworzenie 

scenariuszy. Cele i treści edukacji przyrodniczej w przedszkolu. Planowanie pracy wychowawczo-

dydaktycznej w zakresie edukacji przyrodniczej. Kształtowanie u dziecka umiejętności przyrodniczych w 

naturalnym środowisku. Rozwijanie kompetencji dziecka w zakresie rozumienia i poszanowania przyrody z 

edukacją ekologiczną. Rozwijanie kompetencji społecznych dziecka. Wykorzystywanie wiedzy teoretycznej 

dotyczącej nauki o środowisku przyrodniczym i środowisku społecznym oraz wiedzy metodycznej do 

projektowania zajęć dydaktycznych w zakresie edukacji środowiskowej w przedszkolu. Stwarzanie 

warunków do zajęć badawczych, organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dzieciom 

samodzielną eksplorację. Sposoby kształtowania przedsiębiorczości u dzieci w wieku przedszkolnym. 

Projektowanie zajęć przyrodniczy i tworzenie scenariuszy. 

Literatura podstawowa: 

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

Erica 

2. Budniak A. (2009), Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym 

szkolnym. Podręcznik dla studentów, Kraków: Impuls 

3. Dymara B., Michałowski S., Wollman-Mazurkiewicz L. (1998), Dziecko w świecie przyrody, Kraków: 

Impuls 

Literatura dodatkowa: 

1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego 

2. Czasopisma naukowe i metodyczne 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem pracy grupowej. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 



Efekty weryfikowane będą za pomocą ustnego zaliczenia, w oparciu o analizę opracowanych scenariuszy 

zajęć i obserwację ich praktycznej realizacji a także poprzez bezpośrednią obserwację studenta w czasie 

wykonywania działań dydaktycznych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiona na podstawie poziomu zrozumienia danego zagadnienia z 

metodyki edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu, umiejętności analizy i syntezy poszczególnych 

informacji, rozwiązywania problemów związanych z metodyką edukacji społeczno-przyrodniczej w 

przedszkolu oraz opracowanych scenariuszy zajęć. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 25 godzin 

Konsultacje 25 godzin 

Praca samodzielna studenta 50 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 25 godzin 

Konsultacje 25 godzin 

Praca samodzielna studenta 50 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w klasach I-

III 

Nazwa w języku angielskim:  Methodics of social and natural education in classes I-III 

Język wykładowy:  Polski 

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

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Szósty 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Mgr Kinga Frączkowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Kinga Frączkowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w 

wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z 

zakresu metodyki edukacji przyrodniczej i społecznej 

w klasach I-III. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie sposoby wykorzystywania wiedzy teoretycznej o 

środowisku przyrodniczym i środowisku społecznym oraz wiedzy 

metodycznej do projektowania zajęć dydaktycznych w zakresie edukacji 

środowiskowej w klasach I-III szkoły podstawowej 

K_W10 

W_02 

zna i rozumie znaczenie stwarzania warunków do zajęć badawczych i 

eksperymentów oraz organizowania sytuacji edukacyjnych 

umożliwiających uczniom samodzielną eksplorację 
K_W11, K_W12 

W_03 zna i rozumie sposoby kształtowania przedsiębiorczości u uczniów K_W10 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi zaprojektować eksperyment uczniowski z zakresu wiedzy 

przyrodniczej K_U03, K_U04 

U_02 
potrafi dostrzec i skomentować podstawowe prawa fizyki zachodzące w 

otoczeniu ucznia K_U03, K_U04 



U_03 
potrafi wykonać proste doświadczenie za pomocą przedmiotów 

codziennego użytku i przeanalizować z uczniami jego przebieg K_U03, K_U04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 jest gotów do rozbudzania szacunku dla myślenia naukowego K_K02 

K_02 
jest gotów do budzenia i podtrzymywania w uczniach ciekawości 

odkrywcy 
K_K02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z przedmiotów: Pedagogika wczesnoszkolna II, Edukacja społeczno-przyrodnicza. 

Treści modułu kształcenia: 

Cele, treści i metody edukacji przyrodniczej. Kształtowanie u ucznia umiejętności obserwacji i analizy 

zjawisk przyrodniczych. Organizacja edukacji przyrodniczej w naturalnym środowisku. Rozwijanie 

kompetencji ucznia w zakresie rozumienia i poszanowania przyrody. Edukacja ekologiczna. Rozwijanie 

kompetencji ucznia w zakresie rozwijania umiejętności społecznych i komunikacyjnych. 7. Kształtowanie 

pojęć geograficznych i wyobrażeń historycznych. Wykorzystywanie wiedzy teoretycznej dotyczącej nauki o 

środowisku przyrodniczym i środowisku społecznym oraz wiedzy metodycznej do projektowania zajęć 

dydaktycznych w zakresie edukacji środowiskowej w klasach I-III szkoły podstawowej. Stwarzanie 

warunków do zajęć badawczych, organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających uczniom 

samodzielną eksplorację. Sposoby kształtowania przedsiębiorczości u uczniów. 

Literatura podstawowa: 

1. Budniak A. (2009), Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym 

szkolnym. Podręcznik dla studentów, Kraków: Impuls 

2. Paśko I. (2003), Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas I-III szkół podstawowych, Kraków: 

AP 

3. Garbula-Orzechowska J. (2002), Edukacja historyczna w klasach początkowych, Toruń: Akapit 

4. Zioło I. (2002), Edukacja środowiskowa na poziomie nauczania zintegrowanego, Kraków: AP 

5. Dymara B., Michałowski S., Wollman-Mazurkiewicz L. (1998), Dziecko w świecie przyrody, Kraków: 

Impuls 

Literatura dodatkowa: 

1. Zioło I. (1999), Podstawy geografii w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, Kraków: WSP  

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

3. Czasopisma naukowe i metodyczne 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem pracy grupowej. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą za pomocą ustnego zaliczenia, w oparciu o analizę opracowanych scenariuszy 

zajęć i obserwację ich praktycznej realizacji a także poprzez bezpośrednią obserwację studenta w czasie 

wykonywania działań dydaktycznych. 



Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiona na podstawie poziomu zrozumienia danego zagadnienia z 

metodyki edukacji społeczno-przyrodniczej w klasach I-III szkoły podstawowej, umiejętności analizy i 

syntezy poszczególnych informacji, rozwiązywania problemów związanych z metodyką edukacji 

matematycznej w klasach I-III oraz opracowanych scenariuszy zajęć. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 25 godzin 

Konsultacje 25 godzin 

Praca samodzielna studenta 50 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 25 godzin 

Konsultacje 25 godzin 

Praca samodzielna studenta 50 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Śródroczna praktyka wychowawczo-dydaktyczna w 

przedszkolu 

Nazwa w języku angielskim:  Interim upbringing and didactic practice in kindergarten 

Język wykładowy:  Polski 

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

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

magisterskie 

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Szósty 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Agata Fijałkowska-Mroczek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Agata Fijałkowska-Mroczek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem praktyki jest nabycie i rozwinięcie przez 

studentów praktycznych umiejętności organizowania 

pracy nauczyciela przedszkola oraz poznanie 

charakterystyki rozwojowej dzieci w wieku 

przedszkolnym, zdobycie umiejętności 

samodzielnego planowania i realizowania pracy 

wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu w skali 

rocznej, tygodniowej i dziennej, projektowania i 

prowadzenia działań wychowawczo-dydaktycznych w 

przedszkolu, obserwowania i analizowania zajęć pod 

kątem realizacji celów wychowania i kształcenia, 

stosowanych metod i środków dydaktycznych, oceny 

efektów prowadzonych działań wychowawczych, 

nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do 

projektowania sytuacji edukacyjnych 

uwzględniających różne strategie pracy z dzieckiem. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna i rozumie codzienną rolę nauczyciela w organizowaniu środowiska 

wychowania i uczenia się dzieci oraz jego warsztat pracy 
J.1.2.W1 



W_02 
zna i rozumie kontekstowość, otwartość i zmienność codziennych działań 

wychowawczych i dydaktycznych nauczyciela 
J.1.2.W2 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi wykorzystać wiedzę pedagogiczną i przedmiotową do 

samodzielnego planowania i realizowania pracy wychowawczo-

dydaktycznej w przedszkolu (w skali rocznej, tygodniowej i dziennej), a 

także projektowania i prowadzenia działań wychowawczo-dydaktycznych 

w przedszkolu 

J.1.2.U1 

U_01 

potrafi poddać refleksji i ocenić skuteczność swoich działań 

edukacyjnych pod kątem realizacji celów wychowania i kształcenia oraz 

stosowanych metod i środków dydaktycznych 

J.1.2.U2 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol efektu 

kierunkowego 

K_01 
jest gotów do rozwijania swojego przygotowania merytorycznego we 

współpracy z nauczycielami i specjalistami. 
J.1.2.K1 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z przedmiotu Metodyka edukacji przedszkolnej. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Zapoznanie się ze specyfiką przedszkola, w szczególności poznanie realizowanych przez nie zadań 

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

procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji. 2. Obserwowanie: a) zorganizowanej i 

podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup dzieci, b) aktywności 

poszczególnych dzieci, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, c) interakcji dorosły 

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

procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, ich prawidłowości i 

zakłóceń, e) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez niego zajęć, f) 

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

dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej, g) dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, 

zachowania i postaw dzieci, h) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia 

bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w grupie. 3. Obserwowanie: a) czynności podejmowanych przez 

opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego zajęć oraz aktywności dzieci, b) toku metodycznego 

zajęć, stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych, 

c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi w toku zajęć, d) 

procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupie przedszkolnej, ich prawidłowości i 

zakłóceń, e) sposobów aktywizowania i dyscyplinowania dzieci oraz różnicowania poziomu aktywności 

poszczególnych dzieci, f) sposobu oceniania dzieci, h) dynamiki i klimatu społecznego grupy przedszkolnej, 

ról pełnionych przez dzieci, zachowania i postaw dzieci, i) funkcjonowania i aktywności w czasie zajęć 

poszczególnych dzieci, z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci 

szczególnie uzdolnionych, j) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia 

bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny, k) organizacji przestrzeni w sali przedszkolnej, sposobu jej 

zagospodarowania (ustawienie mebli, wyposażenie, dekoracje). 4. Analizowanie i interpretacja 



zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym: a) prowadzenie 

dokumentacji praktyki, b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, c) ocenę własnego 

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

i słabych stron), d) ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów, e) 

konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań, f) 

omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów. 

Literatura podstawowa: 

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

Erica 

Literatura dodatkowa: 

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

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia prowadzone na terenie placówki przedszkolnej. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą na podstawie portfolio zawierającego protokoły z działalności wychowawczej 

nauczyciela w przedszkolu, ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów, 

sprawozdanie obejmujące własne refleksje studenta dotyczące przebiegu praktyki. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiona na podstawie przedstawionego i omówionego portfolio. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia laboratoryjne 30 godzin 

Praca samodzielna studenta 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia laboratoryjne 30 godzin 

Praca samodzielna studenta 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Metodologia badań społecznych 

Nazwa w języku angielskim:  Methodology of social research 

Język wykładowy:  Polski 

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

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Szósty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Prof. dr hab. Ryszard Bera 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Prof. dr hab. Ryszard Bera 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z 

metodologią badań społecznych w tym 

edukacyjnych, zasad projektowania i prowadzenia 

badań naukowych w zakresie pedagogiki specjalnej.  

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna metodologię badań naukowych stosowanych w dziedzinach nauk 

humanistycznych i nauk społecznych, w szczególności zasady 

projektowania i prowadzenia badań naukowych w zakresie pedagogiki 

specjalnej oraz postulat wieloparadygmatyczności 

K_W06 

W_02 

zna metodologiczne założenia i zasady oraz etyczne normy 

projektowania i realizacji badań naukowych w zakresie pedagogiki 

specjalnej 

K_W07 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii wychowania. 

Treści modułu kształcenia: 

Filozoficzne, metodologiczne i kulturowe podstawy badań społecznych i edukacyjnych. Społeczno-

kulturowe uwarunkowania badań naukowych. Sposoby budowania teorii w badaniach naukowych. Rodzaje 

i typy badań naukowych. Zagadnienia związane z badaniami pedagogicznymi. Pojęcia netografii, 



krytycznej analizy dyskursu. Rodzaje i sposoby wykorzystania badań naukowych. Typy badań w 

kontekście możliwości ich praktycznego zastosowania. Kryteria jakości badań naukowych, krytyczno-

emancypacyjny i transformacyjny potencjał badań naukowych. Podstawowe zasady przeprowadzania 

badań naukowych, dylematy i wybory etyczne na różnych etapach procesu badawczego. Zagadnienie 

prezentacji wyników badań w przestrzeni publicznej. Zasady i techniki przygotowywania prac naukowych. 

Literatura podstawowa: 

1. Babbie E. (2009), Metodologia badań społecznych, Warszawa: PWN   

2. Nowak S. (2007), Metodologia badań społecznych, Warszawa: PWN  

3. Rubacha K. (2008), Metodologia badań nad edukacją, Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne 

Literatura dodatkowa: 

1. Ajdukiewicz K. (1975), Logika pragmatyczna, Warszawa: PWN 

2. Benton T., Craib I., Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, Warszawa: DSW 

TWP 

3. Bocheński J.,M. (2009), Współczesne metody myślenia, Warszawa: Antyk 

4. Kamiński S. (1994), Metoda i język. Studia z semiotyki i metodologii nauk, Lublin: TN KUL 

5. Kotarbiński T. (2002), Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Warszawa: PWN 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Prezentacje multimedialne, wykorzystanie metod aktywizujących, samodzielne rozwiązywanie zagadnień. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikację efektów stanowić będzie test kompetencyjny. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Egzamin. Podstawą uzyskania oceny z egzaminu będzie test polegający na weryfikacji wiedzy z zakresu 

metodologii badań społecznych. Test wiedzy: 5,0 (bdb) – od 91% do 100% poprawnych odpowiedzi w 

teście; 4,5 (db +) – od 81% do 90% poprawnych odpowiedzi w teście; 4,0 (db) – od 71% do 80% 

poprawnych odpowiedzi w teście; 3,5 (dst +) – od 61% do 70% poprawnych odpowiedzi w teście; 3,0 (dst) 

– od 51% do 50% poprawnych odpowiedzi w teście; 2,0 (ndst) – od 0% do 50% poprawnych odpowiedzi w 

teście. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Praca samodzielna studenta 37,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 



Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Praca samodzielna studenta 37,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 


