
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Matematyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

Nazwa w języku angielskim:  Mathematics 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):  Przedmiot obowiązkowy 

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Ewa Wyczółkowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Ewa Wyczółkowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z 

zakresu matematyki niezbędnych do prowadzenia 

zajęć z edukacji matematycznej w przedszkolu i 

klasach I-III szkoły podstawowej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie podstawowe struktury matematyki szkolnej: liczby i ich 

własności, zbiory liczbowe, działania na liczbach, figury, relacje i 

zależności funkcyjne, reprezentacje graficzne 

K_W10 

W_02 

zna i rozumie treści nauczania w zakresie edukacji matematycznej w 

przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej: liczby i liczenie, aspekty 

liczby, systemy pozycyjne i niepozycyjne, własności działań na liczbach, 

zagadnienia miarowe w geometrii, klasyfikowanie figur geometrycznych, 

symetrię, manipulacje w trzech wymiarach i tworzenie modeli brył, 

wczesną algebraizację, zagadnienia zegarowe i kalendarzowe 

K_W10 

W_03 

zna i rozumie treści nauczania matematyki w zakresie starszych klas 

szkoły podstawowej: własności liczb całkowitych i wymiernych, działania 

na ułamkach, wyrażenia algebraiczne, rozumowanie geometryczne i jego 

zapis, przeliczanie jednostek miary, zliczanie za pomocą reguł mnożenia 

i dodawania, zasadę szufladkową, definiowanie figur, badanie ich 

własności (kąty, wielokąty, koło), proste konstrukcje geometryczne – 

prostopadłość i równoległość na płaszczyźnie i w przestrzeni, figury 

K_W10 



przestrzenne, kodowanie położenia na płaszczyźnie i w przestrzeni, 

elementy statystyki opisowej, graficzne reprezentowanie danych, 

podstawowe konstrukcje geometryczne, algorytmy i konstrukcje 

rekurencyjne 

W_04 

zna i rozumie rozumowania matematyczne w zakresie matematyki 

szkolnej, w tym wnioskowanie dedukcyjne, argumentowanie i 

zapisywanie rozumowań, wykonywanie eksperymentów numerycznych i 

geometrycznych, dostrzeganie regularności prowadzących do uogólnień, 

uzasadnianie uogólnień, formułowanie i weryfikację hipotez, 

rozumowania dedukcyjne w geometrii płaskiej i przestrzennej 

K_W10 

W_05 

zna i rozumie zastosowania matematyki w życiu codziennym oraz 

w innych obszarach, w tym w technice, sztuce, ekonomii i 

przyrodzie 

K_W10, K_W12 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi sprawnie posługiwać się podstawowymi obiektami 

matematycznymi 
K_U07 

U_02 
potrafi prowadzić proste rozumowania matematyczne i oceniać ich 

poprawność 
K_U07 

U_03 potrafi dostrzegać i wskazywać związki matematyki z codziennym życiem K_U07 

U_04 potrafi rozwiązywać zagadki i łamigłówki logiczne K_U07 

U_05 potrafi posługiwać się pakietami wspierającymi nauczanie matematyki K_U07, K_U04 

U_06 
potrafi przygotować ucznia do udziału w konkursach matematycznych dla 

szkół podstawowych 
K_U07, K_U02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
jest gotów do pogłębiania swojego rozumienia znaczenia i piękna 

matematyki 
K_K08 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z matematyki na poziomie szkoły średniej. 

Treści modułu kształcenia: 

Znajomość mechanizmu nabywania wiedzy matematycznej przez dzieci (motywacja, etap izolowanych 

modeli, etap uniwersalnych modeli, podniesienie abstrakcji, krystalizacja wiedzy). Wiedza z zakresu 

podstawowych pojęć matematycznych kształtowanych u dzieci (uczniów), bezpośrednio związanych z 

treściami podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego i edukacji w klasach I –III. 

Wprowadzanie do metody matematycznej, w tym umiejętności: wnioskowania logicznego, argumentacji, 

dostrzegania regularności prowadzących do uogólnień, stawiania i weryfikacji hipotez. Prowadzenie 

rozumowań matematycznych w zakresie: zbiorów, działań na liczbach, rozwiązywania zadań tekstowych 



oraz w zakresie arytmetyki, geometrii i logiki. Algorytmy działań pisemnych. Wiedza na temat praktycznych 

zastosowań matematyki (np. w: technice, muzyce, architekturze). Zastosowanie matematyki w życiu 

codziennym – kalkulator, wiadomości praktyczne. 

Literatura podstawowa: 

1. Baroody A.J. (1987), Children’s mathematical thinking: A developmental framework for preschool, 

primary, and special education teachers, New York, NY: Teachers College Press 

2. Cackowska M. (1993), Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I–III. Poradnik metodyczny, 

Warszaw: WSiP 

3. Charles P. (2016), Myślę więc jestem: 50 łamigłówek wspomagających matematyczne myślenie, przeł. 

J. Sugiero. Gliwice: Helion 

4. Cydzik Z. (1990), Nauczanie matematyki w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej, Warszawa: 

WSiP 

5. Dowker A. (2005), Individual differences in arithnetic: Implications for psychology, neuroscience and 

education, Hove, England: Psychology Press 

6. Friedrich G., Galgóczy de V., Schindelhauer B. (2011), W krainie liczb: koncepcja wczesnego 

nauczania matematyki przez zabawę, przekł. M. Rykowska. Kielce: Wydawnictwo Jedność 

7. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2006), Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupienia uwagi i 

zapamiętywania: uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programy i metodyka. Warszawa: 

WSiP 

8. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2013), Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

matematyki: przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze. Warszawa: WSiP 

9. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (1997), Dziecięca matematyka: książka dla rodziców i 

nauczycieli. Warszawa: WSiP 

10. Karczmarczyk J. (1983), Logika matematyczna w nauczaniu początkowym, Warszawa: WSiP 

11. Nowik J. (2011), Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Opole: Nowik 

12. Semadeni Z. (red.), Nauczanie początkowe matematyki, t. 1-4, Warszawa: WSiP 

13. Semadeni Z., Gruszczyk-Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska-Jaszczołt B., Czajkowska M. (2015), 

Matematyczna edukacja wczesnoszkolna: teoria i praktyka. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP 

14. Szpiter M. (2006), Edukacja matematyczna w klasach początkowych, Słupsk: WSP 

Literatura dodatkowa: 

1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i dla edukacji wczesnoszkolnej 

2. Clements D.H., Sarama J., DiBase A. M. (eds.) (2004), Engaging young children in mathematics: 

Standards for early childhood mathematics education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 

3. Davis P. J., Hersh R. (1998), The Mathematical Experience, A Mariner Book HOUGHTON MIFFLIN 

COMPANY, Boston – New York 

4. Gruszczyk-Kolczyńska E. (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacji matematycznej 

dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji: cele i treści 

kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi 

w domu, w przedszkolu i w szkole. Warszawa: Wydawnictwo Edukacja Polska 

5. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2012), Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci 

starszych wolniej rozwijających się. Warszawa: WSiP 

6. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i 

pięciolatków: książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola. Warszawa: WSiP 

7. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2012), Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu: jak 

świadomie je wychowywać i uczyć. Kraków: Centrum Edukacji Bliżej Przedszkola 

8. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012), O dzieciach matematycznie uzdolnionych: książka dla 

rodziców i nauczycieli. Warszawa: Nowa Era 

9.  Marciniak Z., Gruszczyk-Kolczyńska E. (2009), Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Warszawa: 

MEN 



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

Nowik 

11. Rougier R. (2009), Moje pierwsze zadania logiczne: 6-7 lat. Wrocław: Wydawnictwo Siedmioróg 

12. Rougier R. (2009), Moje pierwsze zadania logiczne: 6-7 lat. Wrocław: Wydawnictwo Siedmioróg 

13. Rougier R. (2011), Uczę się logicznego myślenia: 6-8 lat, przekł. A. Michałowska. Wrocław: 

Wydawnictwo Siedmioróg 

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

15. Teaching Math to Young Children, NCEE 2014-4005 U.S. Department of Education, Instytute of 

Education Sciences, file:///C:/Users/Ewa/Desktop/matematyka%20badania/early_math_pg_111313.pdf 

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 a także poprzez bezpośrednią obserwację 

studenta w czasie wykonywania działań dydaktycznych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Wykład: zaliczenie z oceną. Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny. Procentowy zakres ocen z zaliczenia 

wykładu: 91-100% – bardzo dobry, 81-90% – dobry plus, 71-80% – dobry, 61-70% – dostateczny plus, 51-

60% – dostateczny, 50-0% – niedostateczny. W trakcie kolokwium z ćwiczeń student rozwiązuje 3 zadania, 

za które może uzyskać maksymalnie 9 pkt. Punktowy zakres ocen kolokwium z ćwiczeń: 9 punktów– 

bardzo dobry, 8 punktów – dobry plus, 7 punktów – dobry, 6 punktów – dostateczny plus, 5 punktów – 

dostateczny, 4-0 punktów – niedostateczny. Ponadto za aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, student 

może uzyskać na poszczególnych zajęciach 0,5 pkt., co łącznie daje możliwość zdobycia 4 pkt. w 

semestrze. Punktowy zakres ogólnej oceny z ćwiczeń: 13-12 punktów – bardzo dobry, 11 punktów – dobry 

plus, 10-9 punktów – dobry, 8 punktów – dostateczny plus, 7 punktów – dostateczny, 6-0 punktów – 

niedostateczny. Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa 

wynik zaliczenia wykładu oraz w 50% - zaliczenie z ćwiczeń. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 15 godzin 

Samodzielna praca studenta 75 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 



Wykłady 30 godzin 

Ćwiczenia 30 godzin 

Samodzielna praca studenta 90 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Edukacja społeczno-przyrodnicza 

Nazwa w języku angielskim:  Socio-natural 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):  Przedmiot obowiązkowy 

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Sabina Wieruszewska-Duraj 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Sabina Wieruszewska-Duraj, dr B. Boczukowa 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

niezbędnych do prowadzenia zajęć z edukacji 

społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i klasach I-III 

szkoły podstawowej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna i rozumie kluczowe pojęcia oraz zjawiska z zakresu przyrody 

ożywionej i nieożywionej, występujące w otoczeniu dziecka lub ucznia 
K_W10 

W_02 zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o społeczeństwie K_W07, K_W10 

W_03 zna i rozumie podstawy przedsiębiorczości i ekonomii K_W10, K_W12 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi analizować oraz interpretować powszechnie występujące zjawiska 

przyrody 
K_U07 

U_02 
potrafi dostrzegać wzajemne związki w funkcjonowaniu środowiska 

przyrodniczego i społecznego 
K_U07 

U_03 
potrafi rozpoznawać gatunki roślin i zwierząt najczęściej występujących 

w otoczeniu dziecka lub ucznia 
K_U07 



U_04 

potrafi ilustrować najczęściej spotykane zjawiska przyrodnicze za 

pomocą prostych doświadczeń z użyciem przedmiotów życia 

codziennego 

K_U07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
jest gotów do pogłębiania swojego rozumienia funkcjonowania świata 

przyrody 
K_K08 

K_02 jest gotów do krzewienia idei dbałości o otoczenie przyrodnicze K_K07 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z zakresu biologii i wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły średniej. 

Treści modułu kształcenia: 

Kluczowe pojęcia z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej. Podstawowe pojęcia wiedzy o 

społeczeństwie. Umiejętność dokonywania analizy oraz interpretacji struktury i funkcjonowania środowiska 

przyrodniczego i społecznego. Wiedza na temat przedsiębiorczości i podstaw ekonomii. Poznawanie roślin 

i zwierząt. Poznanie ekosystemów. Ochrona przyrody i krajobrazu. Edukacja ekologiczna a zagrożenia 

środowiska naturalnego. Elementy wiedzy z zakresu meteorologii i klimatologii – pogoda, klimat, 

mikroklimat. Doświadczenia, eksperymenty i obserwacja zjawisk fizycznych, chemicznych i przyrodniczych. 

Rola turystyki i krajoznawstwa w realizacji celów z zakresu edukacji społeczno-przyrodniczej. 

Literatura podstawowa: 

1. Cichy D. (red.) (2002), Edukacja środowiskowa – programy, metody, efekty, Warszawa: IBE  

2. Dymara B., Michałowski S.Cz., Wollman-Mazurkiewicz L. (2000), Dziecko w świecie przyrody. Książka 

do wychowania proekologicznego, Kraków: Impuls 

3. Kreto B. (2001), Edukacja ekologiczna. Nowa szkoła na zielonej ścieżce. Propozycje metodyczne, 

Toruń: SOP 

4. Parlak M. (2005), Edukacja ekologiczna w procesie kształcenia wczesnoszkolnego. Założenia, 

program, propozycje metodyczne, Kielce: ZNP   

5. Sobczyk W. (2001), Edukacja ekologiczna i prozdrowotna, Kraków: AP  

6. Tuszyńska L. (2006), Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów, Warszawa: WSP TWP 

Literatura dodatkowa: 

1. Aierstock Y. (2003), Poznawanie środowiska naturalnego : praktyczne wskazówki dotyczące pracy z 

młodzieżą, Kielce: Jedność 

2. Cichy D. (red.) (2005), Edukacja środowiskowa wzmocnieniem zrównoważonego rozwoju, Warszawa: 

IBE  

3. Grochala L., Rzepka A. (2004), Ochrona środowiska i ekologia, Scenariusze zajęć. Szkoła 

podstawowa, Kraków: WE  

4. Kowalski R. (red.) (2004), Efekty edukacji przyrodniczej, biologicznej i środowiskowej w zreformowanej 

szkole: praca zbiorowa, Siedlce: AP   

5. Wolny M. (2002), Pedagogiczne aspekty ekologii i ochrony środowiska, Olsztyn: UWM 

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 a także poprzez bezpośrednią obserwację 

studenta w czasie wykonywania działań dydaktycznych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Wykład: zaliczenie z oceną. Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny. Procentowy zakres ocen z zaliczenia 

wykładu: 91-100% – bardzo dobry, 81-90% – dobry plus, 71-80% – dobry, 61-70% – dostateczny plus, 51-

60% – dostateczny, 50-0% – niedostateczny. W trakcie kolokwium z ćwiczeń student rozwiązuje 3 zadania, 

za które może uzyskać maksymalnie 9 pkt. Punktowy zakres ocen kolokwium z ćwiczeń: 9 punktów– 

bardzo dobry, 8 punktów – dobry plus, 7 punktów – dobry, 6 punktów – dostateczny plus, 5 punktów – 

dostateczny, 4-0 punktów – niedostateczny. Ponadto za aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, student 

może uzyskać na poszczególnych zajęciach 0,5 pkt., co łącznie daje możliwość zdobycia 4 pkt. w 

semestrze. Punktowy zakres ogólnej oceny z ćwiczeń: 13-12 punktów – bardzo dobry, 11 punktów – dobry 

plus, 10-9 punktów – dobry, 8 punktów – dostateczny plus, 7 punktów – dostateczny, 6-0 punktów – 

niedostateczny. Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa 

wynik zaliczenia wykładu oraz w 50% - zaliczenie z ćwiczeń. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Samodzielna praca studenta 37,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Samodzielna praca studenta 45 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Informatyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

Nazwa w języku angielskim:  Informatics in preschool and early childhood 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):  Przedmiot obowiązkowy 

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  3 

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 nabycie przez studentów 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z 

zakresu informatyki niezbędnych do prowadzenia 

zajęć z edukacji informatycznej w przedszkolu i 

klasach I-III szkoły podstawowej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady informatyki z zakresu, w 

jakim ma ona zastosowanie w pracy z dziećmi lub uczniami 
K_W10 

W_02 
zna i rozumie zasady modelowania rzeczywistych sytuacji i 

reprezentowania danych, gromadzenia danych i ich przetwarzania 
K_W12, K_W21 

W_03 
zna i rozumie zasady projektowania algorytmów oraz ich realizacji przy 

użyciu komputera 
K_W10 

W_04 

zna i rozumie zasady organizacji i funkcjonowania urządzeń 

elektronicznych, komputerów i sieci komputerowej oraz ich 

wykorzystania 

K_W10 

W_05 

zna i rozumie społeczne aspekty informatyki i jej zastosowań, wpływu 

informatyki na rozwój społeczeństwa oraz zagrożenia w świecie 

wirtualnym 

K_W03, K_W09, 

K_W16, K_W21 



W_06 

zna i rozumie uwarunkowania zawodowego rozwoju z wykorzystaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnej i informatyki oraz komputerowe 

programy edukacyjne przeznaczone dla najmłodszych uczniów 

K_W12, K_W21 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 potrafi zaprojektować i uruchomić na komputerze prosty algorytm K_U05, K_U07 

U_02 potrafi zaprojektować prostą, funkcjonalną bazę danych K_U05, K_U07 

U_03 potrafi ocenić walory użytkowe komputerowego programu edukacyjnego K_U05, K_U07 

U_04 potrafi zorganizować bezpieczne środowisko pracy z komputerem K_U05, K_U07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
jest gotów do ciągłej aktualizacji swojej wiedzy z zakresu zastosowań 

komputerów w edukacji 
K_K08 

K_02 
jest gotów do zapewniania poczucia bezpieczeństwa dzieci lub uczniów 

znajdujących się pod jego opieką 
K_K01 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z zakresu informatyki na poziomie szkoły średniej. 

Treści modułu kształcenia: 

Znajomość informatyki w zakresie, w jakim naucza się i stosuje tę dziedzinę w pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym i uczniami klas I-III: umiejętność abstrakcyjnego myślenia w modelowaniu rzeczywistych 

sytuacji i reprezentowaniu danych, gromadzeniu i ich przetwarzaniu, umiejętność projektowania 

algorytmów oraz ich realizacji w postaci komputerowej, rozumienie organizacji i funkcjonowania urządzeń 

elektronicznych, komputerów i sieci komputerowej oraz ich wykorzystania, rozumienie społecznych 

aspektów informatyki i jej zastosowań oraz wpływu informatyki na rozwój społeczeństw. Rozwijanie 

środowiska kształcenia informatycznego. Profilaktyka zagrożeń w świecie wirtualnym. Profesjonalny rozwój 

z wykorzystaniem TIK i informatyki. 

Literatura podstawowa: 

1. Huk T. (2014), Pedagogika medialna. Aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne, Kraków: Impuls 

2. Jachna S., Zgud A. (2018), Co można a nawet trzeba wiedzieć o komputerach, Kraków: Cyfrowe 

Potwory 

3. Siemieniecki B., 2002: Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej. Toruń: 

A. Marszałek 

4. Wróblewski P. (2017), ABC komputera, Gliwice: Helion 

Literatura dodatkowa: 

1. Majewska K. (2015),Tablica interaktywna w procesie nauczania wczesnoszkolnego, Toruń: UMK 

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 poprzez zaprojektowanie i uruchomienie 

prostego algorytmu i bazy danych a także poprzez bezpośrednią obserwację studenta w czasie 

wykonywania działań dydaktycznych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Wykład: zaliczenie z oceną. Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny. Procentowy zakres ocen z zaliczenia 

wykładu: 91-100% – bardzo dobry, 81-90% – dobry plus, 71-80% – dobry, 61-70% – dostateczny plus, 51-

60% – dostateczny, 50-0% – niedostateczny. W trakcie kolokwium z ćwiczeń student rozwiązuje 3 zadania, 

za które może uzyskać maksymalnie 9 pkt. Punktowy zakres ocen kolokwium z ćwiczeń: 9 punktów– 

bardzo dobry, 8 punktów – dobry plus, 7 punktów – dobry, 6 punktów – dostateczny plus, 5 punktów – 

dostateczny, 4-0 punktów – niedostateczny. Ponadto za aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, student 

może uzyskać na poszczególnych zajęciach 0,5 pkt., co łącznie daje możliwość zdobycia 4 pkt. w 

semestrze. Punktowy zakres ogólnej oceny z ćwiczeń: 13-12 punktów – bardzo dobry, 11 punktów – dobry 

plus, 10-9 punktów – dobry, 8 punktów – dostateczny plus, 7 punktów – dostateczny, 6-0 punktów – 

niedostateczny. Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa 

wynik zaliczenia wykładu oraz w 50% - zaliczenie z ćwiczeń. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Samodzielna praca studenta 37,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Samodzielna praca studenta 45 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Plastyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

Nazwa w języku angielskim:  Art 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):  Przedmiot obowiązkowy 

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

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: 

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z 

zakresu plastyki niezbędnych do prowadzenia zajęć 

z edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III 

szkoły podstawowej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna i rozumie podstawy teorii estetyki i kultury, jej zastosowanie w 

edukacji plastycznej dziecka lub ucznia K_W07, K_W10 

W_02 
zna i rozumie zasoby i zasady upowszechniania różnorodnych 

przekazów wizualnych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
K_W10 

W_03 
zna i rozumie cechy charakterystyczne twórczości dziecięcej w zakresie 

plastyki, jej osobowe i środowiskowe uwarunkowania 
K_W11 

W_04 
zna i rozumie wybrane współczesne koncepcje i modele edukacji 

plastycznej w Polsce i na świecie 
K_W02 

W_05 zna i rozumie podstawy rysunku K_W10 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 potrafi zaprojektować przekaz wizualny dostosowany do okoliczności K_U07 



U_02 potrafi wykonać odręczny szkic określonego przedmiotu K_U07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
jest gotów do przekonującego działania na rzecz upowszechniania sztuk 

pięknych 
K_K02 

K_02 
jest gotów do inspirowania dzieci lub uczniów do samodzielnej 

aktywności plastycznej i dzielenia się jej efektami 
K_K02 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z zakresu plastyki na poziomie szkoły średniej. 

Treści modułu kształcenia: 

Wiedza z zakresu teorii estetyki i kultury, jej zastosowanie w edukacji plastycznej dziecka. Realizacja i 

upowszechnianie różnorodnych przekazów wizualnych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Cechy charakterystyczne twórczości dziecięcej w zakresie plastyki, jej osobowe i środowiskowe 

uwarunkowania. Współczesne koncepcje i modele edukacji plastycznej w Polsce i na świecie. 

Literatura podstawowa: 

1. Kalbarczyk A. (2007), Kolorowe szybki czyli jak małym dzieciom mówić o sztuce, Kraków: Impuls 

2. Llimós Plomer A., Creixell C. (2013),  Plastyka dla dzieci. Pomysłowe, zabawne, kształcące i nietrudne 

prace plastyczne, Warszawa: Arkady 

3. Ros J., Pere E. (2012), Plastyka dla dzieci. Nowoczesne i zabawne pomysły służące rozwojowi 

wyobraźni plastycznej, Warszawa: Arkady 

4. Serwińska-Guttfeld M. (1989), Plastyka w przedszkolu i w klasach początkowych. Poradnik 

metodyczny dla nauczycieli pierwszego poziomu nauczania, Toruń: CDN 

5. Sienkiewicz-Wilowska J.A. (2011), Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi. Rozwój dzieci i młodzieży, Gdańsk: 

GWP 

6. Sieńczewska M., Sobierańska D., Radwańska M (2015), Edukacja artystyczna w edukacji 

najmłodszych uczniów szkoły podstawowej, Warszawa: ORE 

Literatura dodatkowa: 

1. Jakubiec S. (2004), Aktywność estetyczna dziecka w zintegrowanym systemie nauczania, Kraków: 

Impuls 

2. Lam W. (1974), Problemy wychowania plastycznego, Wrocław: ZN im. Ossolińskich 

3. Marciniak T. (1976), Problemy wychowania plastycznego, Warszawa: PWN 

4. Renshaw A., Williams Ruggi G. (2006), Sztuka nie tylko dla dzieci, Kraków: Znak 

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, na podstawie zaprojektowanego przekazu 

wizualnego i wykonanego odręcznego szkicu określonego przedmiotu oraz w oparciu o obserwację ich 



praktycznej realizacji a także poprzez bezpośrednią obserwację studenta w czasie wykonywania działań 

dydaktycznych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Wykład: zaliczenie z oceną. Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny. Procentowy zakres ocen z zaliczenia 

wykładu: 91-100% – bardzo dobry, 81-90% – dobry plus, 71-80% – dobry, 61-70% – dostateczny plus, 51-

60% – dostateczny, 50-0% – niedostateczny. W trakcie kolokwium z ćwiczeń student rozwiązuje 3 zadania, 

za które może uzyskać maksymalnie 9 pkt. Punktowy zakres ocen kolokwium z ćwiczeń: 9 punktów– 

bardzo dobry, 8 punktów – dobry plus, 7 punktów – dobry, 6 punktów – dostateczny plus, 5 punktów – 

dostateczny, 4-0 punktów – niedostateczny. Ponadto za aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, student 

może uzyskać na poszczególnych zajęciach 0,5 pkt., co łącznie daje możliwość zdobycia 4 pkt. w 

semestrze. Punktowy zakres ogólnej oceny z ćwiczeń: 13-12 punktów – bardzo dobry, 11 punktów – dobry 

plus, 10-9 punktów – dobry, 8 punktów – dostateczny plus, 7 punktów – dostateczny, 6-0 punktów – 

niedostateczny. Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa 

wynik zaliczenia wykładu oraz w 50% - zaliczenie z ćwiczeń. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Samodzielna praca studenta 37,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3  

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Samodzielna praca studenta 45 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3  

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Muzyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

Nazwa w języku angielskim:  Music 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):  Przedmiot obowiązkowy 

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

Rok studiów:  Trzeci  

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  3 

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

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, mgr Andrzej 

Magryta 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z 

zakresu muzyki niezbędnych do prowadzenia zajęć z 

edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach I-III 

szkoły podstawowej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna i rozumie terminologię z zakresu muzyki i jej zastosowanie w 

edukacji muzycznej K_W07, K_W10 

W_02 
zna i rozumie źródła kultury muzycznej, ich kulturowe i społeczne 

uwarunkowania oraz znaczenie dla rozwoju dziecka lub ucznia 
K_W11 

W_03 

zna i rozumie cechy charakterystyczne twórczości dziecięcej, jej 

osobowe i środowiskowe uwarunkowania; odmiany, faktury utworów 

muzycznych ze względu na sposób wykonywania muzyki (solo, muzyka 

kameralna, symfoniczna, chóralna, wokalno-instrumentalna), 

podstawowe zagadnienia z zakresu form muzycznych, podstawowe 

terminy notacji muzycznej 

K_W10 

W_04 
zna i rozumie podstawowy repertuar muzyczny w edukacji przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej 
K_W10 



W_05 
zna i rozumie wybrane współczesne koncepcje i modele edukacji 

muzycznej w Polsce i na świecie 
K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 potrafi zaprojektować przekaz muzyczny dostosowany do okoliczności K_U07 

U_02 potrafi wykonywać proste melodie na wybranym instrumencie lub głosem K_U07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
jest gotów do przekonującego działania na rzecz upowszechniania sztuk 

pięknych 
K_K02 

K_02 
jest gotów do inspirowania dzieci lub uczniów do samodzielnej lub 

wspólnej aktywności muzycznej 
K_K02 

K_03 
jest gotów do krzewienia idei wspólnego wykonawstwa muzycznego jako 

działania kulturotwórczego i chroniącego dziedzictwo narodowe 
K_K02 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z zakresu muzyki na poziomie szkoły średniej. 

Treści modułu kształcenia: 

Terminologia z zakresu muzyki i jej zastosowanie w edukacji muzycznej. Źródła kultury muzycznej, ich 

kulturowe i społeczne uwarunkowania oraz znaczenie dla rozwoju dziecka. Cechy charakterystyczne 

muzycznej twórczości dziecięcej, jej osobowe i środowiskowe uwarunkowania. Formy wykonywania 

muzyki, budowa utworów muzycznych, podstawowe terminy notacji muzycznej. Podstawowy repertuar 

muzyczny dla dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wybrane współczesne koncepcje i 

modele edukacji muzycznej w Polsce i na świecie. 

Literatura podstawowa: 

1. Chyła-Szypułowa I. (2008), Kompendium edukacji muzycznej, Kielce: UHP J. Kochanowskiego 

2. Frołowicz E. (2008), Aktywny uczeń w świecie muzyki. Propozycje dla nauczycieli, Gdańsk: Harmonia 

3. Sacher W.A. (2015)Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia 

muzycznego, Kraków: Impuls 

Literatura dodatkowa: 

1. Kataryńczuk L. (2010), Nauczyciel edukacji muzycznej we współczesnej rzeczywistości kulturalnej, 

Zielona Góra: UZ 

2. Ławrowska R. (2003), Uczeń i nauczyciel w edukacji muzycznej, Kraków: AP 

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, na podstawie zaprojektowanego przekazu 

muzycznego dostosowanego do dowolnej okoliczności oraz w oparciu o wykonanie melodii na wybranym 

instrumencie lub głosem a także poprzez bezpośrednią obserwację studenta w czasie wykonywania 

działań dydaktycznych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Wykład: zaliczenie z oceną. Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny. Procentowy zakres ocen z zaliczenia 

wykładu: 91-100% – bardzo dobry, 81-90% – dobry plus, 71-80% – dobry, 61-70% – dostateczny plus, 51-

60% – dostateczny, 50-0% – niedostateczny. W trakcie kolokwium z ćwiczeń student rozwiązuje 3 zadania, 

za które może uzyskać maksymalnie 9 pkt. Punktowy zakres ocen kolokwium z ćwiczeń: 9 punktów– 

bardzo dobry, 8 punktów – dobry plus, 7 punktów – dobry, 6 punktów – dostateczny plus, 5 punktów – 

dostateczny, 4-0 punktów – niedostateczny. Ponadto za aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, student 

może uzyskać na poszczególnych zajęciach 0,5 pkt., co łącznie daje możliwość zdobycia 4 pkt. w 

semestrze. Punktowy zakres ogólnej oceny z ćwiczeń: 13-12 punktów – bardzo dobry, 11 punktów – dobry 

plus, 10-9 punktów – dobry, 8 punktów – dostateczny plus, 7 punktów – dostateczny, 6-0 punktów – 

niedostateczny. Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa 

wynik zaliczenia wykładu oraz w 50% - zaliczenie z ćwiczeń. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Samodzielna praca studenta 37,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Samodzielna praca studenta 45 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Technika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

Nazwa w języku angielskim:  Technique 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):  Przedmiot obowiązkowy 

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

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: 

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z 

zakresu techniki niezbędnych do prowadzenia zajęć 

z edukacji technicznej w przedszkolu i klasach I-III 

szkoły podstawowej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna i rozumie założenia, cele i treści kształcenia ogólnotechnicznego 

dzieci lub uczniów 
K_W10 

W_02 zna i rozumie sytuację dziecka w świecie współczesnej techniki K_W03 

W_03 
zna i rozumie cechy charakterystyczne twórczości dziecięcej w zakresie 

techniki, jej osobowe i środowiskowe uwarunkowania 
K_W03 

W_04 
zna i rozumie współczesne koncepcje i modele edukacji technicznej w 

Polsce i na świecie 
K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi popularyzować podstawy wiedzy technicznej wśród dzieci lub 

uczniów 
K_U07 

U_02 
potrafi zapewnić warunki bezpieczeństwa dzieci lub uczniów w otoczeniu 

techniki 
K_U07 



U_03 
potrafi zademonstrować umiejętność rozwiązywania praktycznych 

problemów związanych z techniką 
K_U07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
jest gotów do promocji zasad bezpiecznego posługiwania się 

urządzeniami technicznymi 
K_K08 

K_02 
jest gotów do fachowego wspierania zainteresowania dzieci lub uczniów 

techniką 
K_K02 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z zakresu techniki na poziomie szkoły średniej. 

Treści modułu kształcenia: 

Założenia, cele i treści kształcenia ogólnotechnicznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Dziecko w świecie współczesnej techniki, popularyzacja podstaw wiedzy technicznej wśród dzieci. Cechy 

charakterystyczne twórczości dziecięcej w zakresie techniki, jej osobowe i środowiskowe uwarunkowania. 

Współczesne koncepcje i modele edukacji technicznej w Polsce i na świecie. 

Literatura podstawowa: 

1. Drejer F. (2010), Wychowanie do techniki dzieci w młodszym wieku szkolnym, Jelenia Góra: WKK 

2. Furmanek W. (1987), Podstawy wychowania technicznego, Rzeszów: WSP 

3. Kraszewski K. (2001), Podstawy edukacji ogólnotechnicznej uczniów w młodszym wieku szkolnym, 

Kraków: UP im. KEN 

4. Wojciechowski J. (1990), Zbliżamy dzieci przedszkolne do techniki, Warszawa: WSiP 

5. Zajda K., Lipina S. (1984), Wychowanie techniczne w przedszkolu, Warszawa: WSiP 

Literatura dodatkowa: 

1. Dąbrowski A. (1982), Vademecum nauczyciela techniki, Warszawa: WSiP 

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 demonstracji umiejętności rozwiązywania 

praktycznych problemów związanych z techniką a także poprzez bezpośrednią obserwację studenta w 

czasie wykonywania działań dydaktycznych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Wykład: zaliczenie z oceną. Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny. Procentowy zakres ocen z zaliczenia 

wykładu: 91-100% – bardzo dobry, 81-90% – dobry plus, 71-80% – dobry, 61-70% – dostateczny plus, 51-

60% – dostateczny, 50-0% – niedostateczny. W trakcie kolokwium z ćwiczeń student rozwiązuje 3 zadania, 

za które może uzyskać maksymalnie 9 pkt. Punktowy zakres ocen kolokwium z ćwiczeń: 9 punktów– 

bardzo dobry, 8 punktów – dobry plus, 7 punktów – dobry, 6 punktów – dostateczny plus, 5 punktów – 



dostateczny, 4-0 punktów – niedostateczny. Ponadto za aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, student 

może uzyskać na poszczególnych zajęciach 0,5 pkt., co łącznie daje możliwość zdobycia 4 pkt. w 

semestrze. Punktowy zakres ogólnej oceny z ćwiczeń: 13-12 punktów – bardzo dobry, 11 punktów – dobry 

plus, 10-9 punktów – dobry, 8 punktów – dostateczny plus, 7 punktów – dostateczny, 6-0 punktów – 

niedostateczny. Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa 

wynik zaliczenia wykładu oraz w 50% - zaliczenie z ćwiczeń. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Samodzielna praca studenta 37,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Samodzielna praca studenta 45 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Wychowanie fizyczne w edukacji przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej 

Nazwa w języku angielskim:  Physical education 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):  Przedmiot obowiązkowy 

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Beata Boczukowa 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Beata Boczukowa 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

niezbędnych do prowadzenia zajęć z wychowania 

fizycznego w przedszkolu i klasach I-III szkoły 

podstawowej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 zna i rozumie terminologię z zakresu aktywności i sprawności fizycznej K_W10 

W_02 zna i rozumie związki aktywności i sprawności fizycznej ze zdrowiem K_W03, K_W14 

W_03 

zna i rozumie formy aktywności fizycznej dostosowane do potrzeb i 

możliwości dzieci lub uczniów, zachęcające dzieci lub uczniów do 

aktywności fizycznej 

K_W13, K_W14 

W_04 zna i rozumie proces uczenia się i nauczania czynności ruchowych K_W10 

W_05 zna i rozumie zaburzenia postawy ciała i prawidłowe wzorce ruchu K_W13, K_W14 

W_06 
zna i rozumie wybrane współczesne koncepcje i modele wychowania 

fizycznego w Polsce i na świecie 
K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 



U_01 potrafi zaplanować zajęcia ruchowe w określonych warunkach K_U07, K_U13 

U_02 
potrafi zachęcić dzieci lub uczniów do podejmowania aktywności 

fizycznej 
K_U07, K_U13 

U_03 
potrafi wspierać działania przeciwdziałające nabywaniu wad postawy 

ciała przez dzieci lub uczniów i nadwadze 
K_U07, K_U13 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 jest gotów do krzewienia postawy dbałości o aktywność fizyczną K_K07 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z zakresu wychowania fizycznego na poziomie szkoły średniej. 

Treści modułu kształcenia: 

Terminologia z zakresu aktywności i sprawności fizycznej. Związki aktywności i sprawności fizycznej ze 

zdrowiem. Formy aktywności fizycznej dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Proces uczenia się i nauczania czynności ruchowych. Wiedza i 

umiejętności z zakresu zaburzeń postawy ciała. Wybrane współczesne koncepcje i modele wychowania 

fizycznego w Polsce i na świecie. 

Literatura podstawowa: 

1. Bielski J. (2012), Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego, Kraków: Impuls  

2. Demel M., Skład A. (1974), Teoria Wychowania Fizycznego, Warszawa PWN 

3. Kierczak U. (2012), Koncepcja wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji. Zdrowie – 

Sport – Rekreacja, Kraków: Impuls 

4. Kołodziejowie J. i M. (1998), Wybrane zagadnienia wychowania fizycznego w nauczaniu początkowym, 

Rzeszów: Fosze 

Literatura dodatkowa: 

1. Talaga J. (1995), A-Z sprawności fizycznej, Warszawa: Ypsylon 

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 w oparciu o analizę zaplanowanych zajęć 

ruchowych a także poprzez bezpośrednią obserwację studenta w czasie wykonywania działań 

dydaktycznych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Wykład: zaliczenie z oceną. Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny. Procentowy zakres ocen z zaliczenia 

wykładu: 91-100% – bardzo dobry, 81-90% – dobry plus, 71-80% – dobry, 61-70% – dostateczny plus, 51-

60% – dostateczny, 50-0% – niedostateczny. W trakcie kolokwium z ćwiczeń student rozwiązuje 3 zadania, 



za które może uzyskać maksymalnie 9 pkt. Punktowy zakres ocen kolokwium z ćwiczeń: 9 punktów– 

bardzo dobry, 8 punktów – dobry plus, 7 punktów – dobry, 6 punktów – dostateczny plus, 5 punktów – 

dostateczny, 4-0 punktów – niedostateczny. Ponadto za aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, student 

może uzyskać na poszczególnych zajęciach 0,5 pkt., co łącznie daje możliwość zdobycia 4 pkt. w 

semestrze. Punktowy zakres ogólnej oceny z ćwiczeń: 13-12 punktów – bardzo dobry, 11 punktów – dobry 

plus, 10-9 punktów – dobry, 8 punktów – dostateczny plus, 7 punktów – dostateczny, 6-0 punktów – 

niedostateczny. Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa 

wynik zaliczenia wykładu oraz w 50% - zaliczenie z ćwiczeń. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Samodzielna praca studenta 37,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Samodzielna praca studenta 45 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Edukacja zdrowotna 

Nazwa w języku angielskim:  Health 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):  Przedmiot obowiązkowy 

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Ewa Jówko 

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

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z 

zakresu zdrowia niezbędnych do prowadzenia zajęć 

z edukacji zdrowotnej w przedszkolu i klasach I-III 

szkoły podstawowej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna i rozumie modele, uwarunkowania i zagrożenia zdrowia, w tym 

zdrowia psychicznego 
K_W03, K_W13 

W_02 
zna i rozumie istotę umiejętności życiowych (life skills) i zachowań 

prozdrowotnych 
K_W03 

W_03 zna i rozumie podstawowe zagadnienia rozwoju biologicznego człowieka K_W02 

W_04 

zna i rozumie sposoby wspomagania dziecka lub ucznia w działaniach 

na rzecz zdrowia i niwelowania stanów zagrażających zdrowiu, 

możliwości zmian w otoczeniu dziecka lub ucznia oraz procesy uczenia 

się mózgu 

K_W03, K_W13 

W_05 zna i rozumie zasady udzielania pierwszej pomocy K_W09 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 



U_01 
potrafi rozpoznać sytuację zagrożenia dla zdrowia, w tym zdrowia 

psychicznego, i odpowiednio zareagować 
K_U07 

U_02 potrafi skutecznie promować zachowania prozdrowotne K_U07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
jest gotów do krzewienia postawy dbałości o zdrowie i ochronę 

środowiska 
K_K07 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z zakresu edukacji zdrowotnej na poziomie szkoły średniej. 

Treści modułu kształcenia: 

Zdrowie – modele, uwarunkowania i zagrożenia. Umiejętności życiowe (life skills) i zachowania 

prozdrowotne. Podstawy wiedzy o rozwoju biologicznym człowieka. Możliwości wspomagania dziecka w 

działaniach na rzecz zdrowia i niwelowanie stanów zagrażających zdrowiu. Możliwości zmian w otoczeniu 

dziecka. Wiedza o procesach uczenia się mózgu. 

Literatura podstawowa: 

1. Lewicki Cz. (2006), Edukacja zdrowotna. Systemowa analiza zagadnień, Rzeszów: UR  

2. Syrek E., Borzucka-Sitkiewicz K. (2009), Edukacja zdrowotna, Warszawa: AiP  

3. Woynarowska B. (2007), Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Warszawa: PWN 

Literatura dodatkowa: 

1. Karski J.B. (2003), Praktyka i teoria promocji zdrowia. Wybrane zagadnienia, Warszawa: CeDeWu 

2. Karski J.B. (2009), Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie, Warszawa: CeDeWu 

3. Korporowicz V. (2008), Promocja zdrowia. Kształtowanie przyszłości, Warszawa: SGH 

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, na podstawie rozpoznanej sytuacji zagrożenia 

dla zdrowia oraz umiejętności promowania zachowań prozdrowotnych a także poprzez bezpośrednią 

obserwację studenta w czasie wykonywania działań dydaktycznych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Wykład: zaliczenie z oceną. Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny. Procentowy zakres ocen z zaliczenia 

wykładu: 91-100% – bardzo dobry, 81-90% – dobry plus, 71-80% – dobry, 61-70% – dostateczny plus, 51-

60% – dostateczny, 50-0% – niedostateczny. W trakcie kolokwium z ćwiczeń student rozwiązuje 3 zadania, 

za które może uzyskać maksymalnie 9 pkt. Punktowy zakres ocen kolokwium z ćwiczeń: 9 punktów– 

bardzo dobry, 8 punktów – dobry plus, 7 punktów – dobry, 6 punktów – dostateczny plus, 5 punktów – 

dostateczny, 4-0 punktów – niedostateczny. Ponadto za aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, student 



może uzyskać na poszczególnych zajęciach 0,5 pkt., co łącznie daje możliwość zdobycia 4 pkt. w 

semestrze. Punktowy zakres ogólnej oceny z ćwiczeń: 13-12 punktów – bardzo dobry, 11 punktów – dobry 

plus, 10-9 punktów – dobry, 8 punktów – dostateczny plus, 7 punktów – dostateczny, 6-0 punktów – 

niedostateczny. Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa 

wynik zaliczenia wykładu oraz w 50% - zaliczenie z ćwiczeń. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Samodzielna praca studenta 37,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Samodzielna praca studenta 45 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 


