
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole 

Nazwa w języku angielskim:  Adaptation of a child in kindergarten and school 

Język wykładowy:  Polski 

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

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Czwarty 

Semestr:  Siódmy 

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, dr 

Marina Sałtykowa-Wołkowicz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w 

wiedzę dotyczącą adaptacji dzieci do środowiska 

przedszkolnego i szkolnego oraz w umiejętności i 

kompetencje społeczne niezbędne do skutecznego 

przeciwdziałania problemom występującym podczas 

przekraczania progu przedszkola i szkoły. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie koncepcje dziecka i dzieciństwa (Childhood Studies) i ich 

uwarunkowania kulturowe i społeczne; interdyscyplinarne zagadnienia 

dobrostanu dziecka 

K_W03 

W_02 

zna i rozumie zasady organizacji optymalnego środowiska edukacyjnego 

w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej: możliwości 

wykorzystania w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodnych 

sposobów organizowania środowiska uczenia się i nauczania, 

organizację środowiska wychowawczego przy uwzględnieniu 

specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci, uczniów lub 

grup, a także potrzebę wykorzystywania w pracy z dzieckiem lub 

uczniem informacji uzyskanych na jego temat od specjalistów, w tym 

psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza, oraz rodziców lub opiekunów 

K_W04, K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 



U_01 

potrafi kształtować bezpieczne i przyjazne edukacyjne środowisko 

rozwoju dzieci lub uczniów, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, 

możliwości i uzdolnień dziecka lub ucznia, z nastawieniem na osobowy i 

podmiotowy rozwój 

K_U03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

jest gotów do kierowania się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, 

krytycyzmem oraz przyjęcia odpowiedzialności za integralny rozwój 

dzieci lub uczniów i podejmowane działania pedagogiczne 

K_K01 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z przedmiotów Pedagogika przedszkolna I, Pedagogika przedszkola II, Pedagogika 

wczesnoszkolna I i Pedagogika wczesnoszkolna II. 

Treści modułu kształcenia: 

Pojęcie adaptacji. Właściwości rozwojowe dziecka 3-letniego a adaptacja do przedszkola. Trudności 

dziecka w adaptacji do środowiska przedszkolnego. Zachowania i reakcje dzieci wykazujących trudności w 

adaptacji do przedszkola. Czynniki warunkujące proces adaptacji dziecka do przedszkola. Zadania 

przedszkola w procesie adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego. Dojrzałość przedszkolna dziecka 

3-letniego. Program wstępnej adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego. Opracowanie przez 

studentów scenariusza zebrania z rodzicami dotyczącymi adaptacji dziecka do przedszkola. Opracowanie 

przez studentów scenariusza zajęć adaptacyjnych dla dzieci 3-letnich. Opracowanie przez studentów 

scenariusza uroczystości „Pasowanie na przedszkolaka”. Role społeczne dziecka/ucznia. Czynniki 

pomyślnej adaptacji dziecka do warunków szkolnych. Czynniki utrudniające przystosowanie szkolne. 

Oddziaływania nauczycieli w zakresie pomyślnego przekroczenia progu szkolnego przez dziecko. Udział 

rodziców w przygotowaniu dziecka do szkoły. Opracowanie przez studentów programu adaptacji dziecka 

do szkoły, pasowanie na ucznia. 

Literatura podstawowa: 

1. Klim-Klimaszewska A. (2006), Adaptacja dziecka do środowiska przedszkolnego, Siedlce: AP 

2. Klim-Klimaszewska A. (2010), Witamy w przedszkolu. Wspomaganie procesu adaptacji dziecka do 

środowiska przedszkolnego, Warszawa: Erica 

3. Klim-Klimaszewska A. (2010), Trzylatek w przedszkolu. Gotowość dziecka trzyletniego do podjęcia 

edukacji przedszkolnej, Warszawa: Erica 

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

Erica 

5. Klus-Stańska D. (2004), Adaptacja szkolna siedmiolatków, Olsztyn: UWM 

6. Kochanowska E. (2012), Wspomaganie procesu adaptacji społeczno-emocjonalnej dzieci sześcio 

siedmioletnich do środowiska szkolnego, Bielsko-Biała: ATH 

7. Konarzewski K. (1995), Pierwszy rok nauki szkolnej dziecka, Warszawa: WSiP 

Literatura dodatkowa: 



1. Jackowska E. (1980), Środowisko rodzinne a przystosowanie społeczne dziecka w młodszym wieku 

szkolnym, Warszawa: WSiP 

2. Kuberska-Gaca K., Gaca A. (1986), Profilaktyka niedostosowania społecznego w szkole, Warszawa: 

WSiP 

3. Słyszowa S. (1971), Dziecko rozpoczyna naukę. Wskazówki ułatwiające rodzicom kierowanie 

rozwojem dziecka na przełomie okresu przedszkolnego i szkolnego, Warszawa: PZWS 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład audytoryjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia z wykorzystaniem pracy w 

grupach. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

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

scenariuszy zebrania z rodzicami dotyczącymi adaptacji dziecka do przedszkola, zajęć adaptacyjnych dla 

dzieci 3-letnich, uroczystości „Pasowanie na przedszkolaka”, programu adaptacji dziecka do szkoły, 

scenariusza uroczystości pasowanie na ucznia i 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:  Gotowość szkolna dziecka w wieku przedszkolnym 

Nazwa w języku angielskim:  School readiness of preschool child 

Język wykładowy:  Polski 

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

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Czwarty 

Semestr:  Siódmy 

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 wyposażenie studentów w 

wiedzę dotyczącą gotowości szkolnej, kryteriów jej 

osiągania, narzędzi do badania i metod 

stymulowania oraz w umiejętności i kompetencje 

społeczne niezbędne do przeprowadzania diagnozy 

gotowości szkolnej, interpretacji jej wyników i 

projektowania działań zmierzających do 

wyrównywania rozwoju dziecka. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie koncepcje dziecka i dzieciństwa (Childhood Studies) i ich 

uwarunkowania kulturowe i społeczne; interdyscyplinarne zagadnienia 

dobrostanu dziecka oraz perspektywy metodologiczne badań nad 

dzieckiem i dzieciństwem, a także wymagania etyczne badań naukowych 

z udziałem dzieci 

K_W03 

W_02 

zna i rozumie zasady: projektowania spersonalizowanych strategii 

edukacyjnych w przedszkolu, konstruowania wiedzy w przedszkolu, 

integrowania wiedzy i umiejętności dzieci w przedszkolu, projektowania i 

prowadzenia działań pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, 

możliwości i uzdolnień dziecka, a także planowania, realizacji i oceny 

spersonalizowanych programów kształcenia i wychowania 

K_W10, K_W14 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 



U_01 

potrafi kształtować bezpieczne i przyjazne edukacyjne środowisko 

rozwoju dzieci, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, możliwości i 

uzdolnień dziecka, z nastawieniem na osobowy i podmiotowy rozwój 

K_U03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

jest gotów do efektywnej współpracy z nauczycielami, specjalistami, w 

tym psychologiem, logopedą, pedagogiem, lekarzem, i rodzicami dzieci 

oraz innymi członkami społeczności przedszkolnej, szkolnej i lokalnej na 

rzecz dzieci i zapewnienia jakości pracy 

K_K04 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z przedmiotów Pedagogika przedszkolna I i Pedagogika przedszkola II. 

Treści modułu kształcenia: 

Terminologia i teoria z zakresu gotowości szkolnej: pojęcie gotowości szkolnej, obszary gotowości 

szkolnej, wyznaczniki gotowości szkolnej. Osiągnięcia dziecka pod kątem gotowości szkolnej: kompetencje 

kluczowe warunkujące powodzenie dziecka w szkole, aktywność ruchowa, aktywność i umiejętności 

społeczne oraz samowiedza, umiejętności językowe i komunikacyjne, wiedza o świecie, wiedza i 

umiejętności w zakresie matematyki i czytania, aktywność twórcza, Cele diagnozowania i gromadzenie 

informacji. Arkusz diagnozy gotowości szkolnej: analiza testów gotowości szkolnej (testy, karty kodów), 

arkusz obserwacji dziecka pod kątem jego gotowości szkolnej. Trudności w osiąganiu gotowości szkolnej. 

Metody pracy z dzieckiem z obniżoną gotowością szkolną. Kształtowanie u dzieci pozytywnego stosunku 

do nauki oraz rozwijanie ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej. Kształtowanie motywacji. 

Literatura podstawowa: 

1. Klim-Klimaszewska A. (2005), Pedagogika przedszkolna, Warszawa: PIW 

2. Klim-Klimaszewska A. (2015), Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii na zajęciach 

terapeutycznych w przedszkolu, Warszawa: Erica 

3. Wilgocka-Okoń B. (2003), Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Warszawa: Żak 

Literatura dodatkowa: 

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

2. Wosińska B. (red.) (2004), Jak badać dojrzałość szkolną dziecka. Materiały opracowane w ramach 

pracy zespołu ds. integracji oddziaływań między nauczycielami przedszkoli i szkoły, Łódź: ŁCDNiKP 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zbiorowy wykład audytoryjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia z wykorzystaniem 

pracy w grupach. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą za pomocą ustnego zaliczenia oraz w oparciu o przeprowadzone badanie 

gotowości szkolnej wybranego dziecka, analizę uzyskanych wyników i opracowanie odpowiednich 



oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych 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:  
Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-

III 

Nazwa w języku angielskim:  Methodics of plastic education in kindergarten and 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):  Obowiązkowy 

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

Rok studiów:  Czwarty 

Semestr:  Siódmy 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Małgorzata Myszka-Bujno 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Małgorzata Myszka-Bujno 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do 

planowania, organizowania i 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 etapy, metody i formy projektowania działań plastycznych 

dziecka lub ucznia 
K_W10 

W_02 zna i rozumie sposoby rozwijania twórczej aktywności dziecka lub ucznia K_W12 

W_03 
zna i rozumie zasady projektowania zajęć plastycznych w przedszkolu i 

klasach I-III szkoły podstawowej 
K_W10 

W_04 

zna i rozumie metody i techniki diagnozowania dziecka lub ucznia w 

zakresie jego zdolności plastycznych i monitorowania jego rozwoju w tym 

obszarze 

K_W13 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi zachęcić dziecko lub ucznia do twórczej aktywności w obszarze 

działań plastycznych 

K_U03, K_U04, 

K_U08 



U_02 
potrafi zaprojektować zajęcia inspirujące dzieci lub uczniów do działań 

twórczych 
K_U03, K_U04 

U_03 
potrafi zachęcić dziecko lub ucznia do zainteresowania się dziełem 

plastycznym 
K_U03, K_U04 

U_04 potrafi diagnozować poziom zdolności plastycznych dziecka lub ucznia 
K_U03, K_U04, 

K_U11 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 jest gotów do działania na rzecz upowszechnienia sztuk pięknych K_K03 

K_02 
jest gotów do inspirowania dzieci lub uczniów do samodzielnej 

aktywności plastycznej i dzielenia się jej efektami 
K_K02 

K_03 
jest gotów do aktywizowania dzieci lub uczniów do estetyzacji własnego 

otoczenia 
K_K02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z przedmiotów: Pedagogika przedszkolna II, Pedagogika wczesnoszkolna II, Plastyka w  

edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Metodyka edukacji plastycznej. Odbiór sztuki plastycznej przez dziecko. Techniki plastyczne w pracy z 

dzieckiem. Etapy, metody i formy projektowania działań plastycznych dziecka w wieku przedszkolnym i 

ucznia klasy I-III. Sposoby rozwijania twórczej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym. Metody i techniki diagnozowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w 

zakresie jego zdolności plastycznych i monitorowania jego rozwoju w tym obszarze. Projektowanie zajęć 

plastycznych w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. 

Literatura podstawowa: 

1. Cyrański Cz. (2002), Zrobię to sam. Prace plastyczne dla 4-latków, Kielce: MAC Edukacja 

2. Cyrański Cz. (2001), Zrobię to sam. Prace plastyczne dla 5-latków, Kielce: MAC Edukacja 

3. Cyrański Cz. (2001), Zrobię to sam. Prace plastyczne dla 6-latków, Kielce: MAC Edukacja 

4. Guttfeld M. (1989), Plastyka w przedszkolu i w klasach początkowych szkoły podstawowej, Toruń, IKN 

5. Misiurska A. (1993), Kalendarz plastyczny w przedszkolu. Poradnik praktyczny dla nauczycieli i rodziców, 

Warszawa: WSiP 

6. Natorff A., Wasiluk K. (1990), Wychowanie plastyczne w przedszkolu, Warszawa: WSiP 

7. Popek S. (1984), Edukacja plastyczna w klasach nauczania początkowego, Warszawa: WSiP 

8. Rudowski T. (2001), Wybrane zagadnienia współczesnej edukacji plastycznej, Warszawa: UW 

Literatura dodatkowa: 

1. Marcinkowska K., Michejda-Kowalska K. (1993), Barwne fantazje, Warszawa: WSiP 



2. Marcinkowska K., Michejda-Kowalska K. (1993), Wydzieranki, wycinanki, Warszawa: WSiP 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem pracy grupowej i indywidualnej. 

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 plastycznej w przedszkolu i klasach I-III, umiejętności analizy i syntezy poszczególnych informacji, 

rozwiązywania problemów związanych z metodyką edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III oraz 

opracowanych scenariuszy zajęć. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 45 godzin 

Konsultacje 17,5 godziny 

Samodzielna praca studenta 62,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 45 godzin 

Samodzielna praca studenta 80 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach I-

III 

Nazwa w języku angielskim:  Methodics of music education in kindergarten and 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):  Obowiązkowy 

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

Rok studiów:  Czwarty 

Semestr:  Siódmy 

Liczba punktów ECTS:  5 

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

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Andrzej Magryta 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do 

planowania, organizowania i 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 zasady projektowania zabaw rytmiczno-umuzykalniających 

dla dzieci w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej 
K_W10 

W_02 
zna i rozumie znaczenie wykonywania utworów muzycznych przez dzieci 

w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej 
K_W13 

W_03 

zna i rozumie zasady projektowania zajęć umuzykalniających 

zorientowanych na czerpanie przyjemności z działań podejmowanych 

przez dzieci lub uczniów, a nie na efekt 

K_W10 

W_04 zna i rozumie sposoby rozwijania twórczej aktywności dziecka lub ucznia K_W11 

W_05 

zna i rozumie metody i techniki diagnozowania dziecka lub ucznia w 

zakresie jego zdolności muzycznych i monitorowania jego rozwoju 

muzycznego 

K_W13 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 



U_01 
potrafi zachęcić dziecko lub ucznia do udziału w zabawach rytmiczno-

umuzykalniających 
K_U03, K_U04 

U_02 
potrafi doprowadzić do wykonania utworu muzycznego przez dziecko lub 

ucznia 
K_U03, K_U04 

U_03 
potrafi zachęcić dziecko lub ucznia do zainteresowania się dziełem 

muzycznym 

K_U03, K_U04, 

K_U11 

U_04 potrafi diagnozować poziom zdolności muzycznych dziecka lub ucznia K_U03, K_U11 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 jest gotów do działania na rzecz upowszechnienia sztuk pięknych K_K02 

K_02 
jest gotów do aktywizowania dzieci lub uczniów do wspólnego 

uprawiania muzyki 
K_K02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z przedmiotów: Pedagogika przedszkolna II, Pedagogika wczesnoszkolna II, Muzyka w 

edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Metodyka edukacji muzycznej. Projektowanie zabaw rytmiczno-umuzykalniających dla dzieci w 

przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Wykonywanie utworów muzycznych przez dzieci w 

przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Sposoby rozwijania twórczej aktywności dziecka w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Metody i techniki diagnozowania dziecka w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym w zakresie jego zdolności muzycznych i monitorowania jego rozwoju muzycznego. 

Odbiór i tworzenie muzyki przez dziecko. Piosenka dziecięca, śpiew i taniec. Repertuar muzyczny dla 

przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej. Projektowanie zajęć umuzykalniających zorientowanych na 

przyjemność działań podejmowanych przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a nie sam 

efekt. 

Literatura podstawowa: 

1. Burowska Z. (1980), Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole, Warszawa: WSiP 

2. Burowska Z. (1983), So, mi, la. Ćwiczenia muzyczne w klasach I-III, Warszawa: WSiP 

3. Burzyńska H. (1996), Metodyczne ABC nauczyciela muzyki klasy I-III, Olsztyn: WSP 

4. Nowakowska K. (1999), Rytm – muzyka – taniec. Poradnik metodyczny z kasetą, Kielce: WP 

5. Przychodzińska M. (1989), Muzyka i wychowanie, Warszawa: NK 

6. Siemkowicz J. (1972), Ćwiczenia muzyczno-ruchowe. Poradnik metodyczny, Warszawa: PZWS 

Literatura dodatkowa: 

1. Smoczyńska-Nachtman U. (1982), Zabawy i ćwiczenia przy muzyce, Warszawa: COMUK 

2. Sobierajska H. (1972), Uczymy się śpiewać, Warszawa: PZWS 



3. Stadnicki T. (1994), Tańce dla dzieci, Warszawa: WSiP 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem pracy grupowej i indywidualnej. 

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 muzycznej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, umiejętności analizy i 

syntezy poszczególnych informacji, rozwiązywania problemów dotyczących metodyki edukacji muzycznej 

w przedszkolu i klasach I-III oraz opracowanych scenariuszy zajęć. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 45 godzin 

Konsultacje 17,5 godziny 

Samodzielna praca studenta 62,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 45 godzin 

Samodzielna praca studenta 80 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Metodyka edukacji technicznej w przedszkolu i klasach I-

III 

Nazwa w języku angielskim:  Methodics of technical education in kindergarten and 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):  Obowiązkowy 

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

Rok studiów:  Czwarty 

Semestr:  Siódmy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Agnieszka Roguska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Agnieszka Roguska, mgr Kinga Frączkowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w 

wiedzę metodyczną, umiejętności i kompetencje 

społeczne niezbędne do realizacji zajęć technicznych 

w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna i rozumie etapy, metody i formy projektowania działań technicznych 

dziecka lub ucznia 
K_W10 

W_02 zna i rozumie ideę inicjacji technicznej dziecka lub ucznia K_W10 

W_03 
zna i rozumie zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne, zadania wytwórcze 

oraz metody projektowania zajęć technicznych 
K_W11, K_W12 

W_04 
zna i rozumie potrzebę kształtowania umiejętności technicznych dzieci 

lub uczniów w nawiązaniu do techniki, kultury i sztuki ludowej 
K_W13 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 potrafi zaprojektować sekwencję działań technicznych dzieci lub uczniów K_U03, K_U04 

U_02 
potrafi uwzględnić różnice indywidualne w projektowaniu działań 

uczniowskich 
K_U03, K_U04 



U_03 
potrafi dobrać zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne do możliwości 

dzieci lub uczniów 

K_U03, K_U04, 

K_U08 

U_04 
potrafi zachęcić dzieci lub uczniów do analizowania prostych rozwiązań 

technicznych 
K_U03, K_U11 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
jest gotów do działania na rzecz rozwoju zainteresowań technicznych 

dzieci lub uczniów 
K_K02 

K_02 
jest gotów do walki ze stereotypami dotyczącymi płci i umiejętności 

technicznych 
K_K02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z przedmiotów: Pedagogika przedszkolna II, Pedagogika wczesnoszkolna II, Technika 

w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Metodyka prowadzenia zajęć technicznych. Etapy, metody i formy projektowania działań technicznych 

dziecka w wieku przedszkolnym i ucznia klas I-III. Inicjacja techniczna dziecka w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym. Zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne oraz zadania wytwórcze. Organizowanie zabaw 

i działalności konstrukcyjnej dziecka. Kształtowanie umiejętności technicznych dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym w nawiązaniu do techniki, kultury i sztuki ludowej. Zapoznawanie 

dziecka z urządzeniami technicznymi. Budzenie zainteresowań technicznych. Projektowanie zajęć 

technicznych. 

Literatura podstawowa: 

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

Karkonoskie 

2. Wojciechowski J. (1992), Zbliżamy dzieci przedszkolne do techniki, Warszawa: WSiP 

Literatura dodatkowa: 

1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i dla edukacji wczesnoszkolnej 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem pracy grupowej i indywidualnej. 

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 technicznej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, umiejętności analizy i 

syntezy poszczególnych informacji, rozwiązywania problemów dotyczących metodyki edukacji technicznej 

w przedszkolu i klasach I-III oraz opracowanych scenariuszy zajęć. 

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:  
Metodyka wychowania fizycznego w przedszkolu i 

klasach I-III  

Nazwa w języku angielskim:  Methodics of physical education in kindergarten and 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:  Czwarty 

Semestr:  Siódmy 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Mgr Aneta Wiesner 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Aneta Wiesner 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do 

planowania, organizowania i 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 znaczenie i zasady demonstrowania ćwiczeń ruchowych K_W10 

W_02 

zna i rozumie zasady planowania, organizowania i realizowania 

aktywności fizycznej dzieci lub uczniów, w tym spontanicznej aktywności 

fizycznej oraz ćwiczeń fizycznych, zabaw i gier ruchowych w sali 

sportowej, na boisku szkolnym i w terenie, z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa 

K_W10, K_W11, 

K_W12 

W_03 

zna i rozumie metody diagnozowania ogólnej sprawności fizycznej, w 

szczególności zdolności motorycznych powiązanych ze zdrowiem, oraz 

zasady oceny wysiłku i osiągnięć dzieci lub uczniów 

K_W10, K_W13, 

K_W15 

W_04 

zna i rozumie strategie realizacji zajęć uwzględniających potrzeby i 

możliwości dzieci lub uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 

edukacyjnymi 

K_W13 



Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 potrafi poprawnie zademonstrować ćwiczenie ruchowe K_U03, K_U04 

U_02 potrafi zaplanować atrakcyjną aktywność fizyczną dzieci lub uczniów K_U03, K_U04 

U_03 
potrafi czuwać nad bezpieczeństwem dzieci lub uczniów podczas 

ćwiczeń ruchowych 
K_U03, K_U04 

U_04 potrafi diagnozować zdolności motoryczne dzieci lub uczniów K_U03, K_U11 

U_05 
potrafi dostosować zadania ruchowe do indywidualnych potrzeb i 

możliwości dzieci lub uczniów 
K_U03, K_U11 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 jest gotów do krzewienia postawy dbałości o aktywność fizyczną K_K02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z przedmiotów: Pedagogika przedszkolna II, Pedagogika wczesnoszkolna II, 

Wychowanie fizyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Metodyka wychowania fizycznego. Rozwijanie umiejętności ruchowych i sprawności fizycznej dziecka. 

Organizacja zabaw i gier ruchowych. Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne. Zasady planowania, 

organizowania i realizowania aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-III, w tym 

spontanicznej aktywności fizycznej oraz ćwiczeń fizycznych, zabaw i gier ruchowych w sali sportowej, w 

ogrodzie przedszkolnym, na boisku szkolnym i w terenie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Metody 

diagnozowania ogólnej sprawności fizycznej, w szczególności zdolności motorycznych powiązanych ze 

zdrowiem oraz oceny wysiłku i osiągnięć dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Demonstrowanie ćwiczeń ruchowych. Strategie realizacji zajęć uwzględniających potrzeby i możliwości 

dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-III ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. 

Literatura podstawowa: 

1. Bielski J. (2005), Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Podręcznik dla nauczycieli 

wychowania fizycznego i studentów studiów pedagogicznych, Kraków: Impuls 

2. Kierczak U. (2013), Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej Poradnik metodyczny, Kraków: 

Impuls 

3. Lipiejko M. (2016), Zajęcia ruchowe w przedszkolu. Ćwiczenia gimnastyczne, Warszawa: PWN 

Literatura dodatkowa: 

1. Koszczyc T. (red.) (2007), Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży, Wrocław: AWF 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem pracy grupowej i indywidualnej. 



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 wychowania fizycznego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, umiejętności analizy i 

syntezy poszczególnych informacji, rozwiązywania problemów związanych z metodyką wychowania 

fizycznego w przedszkolu i klasach I-III oraz opracowanych scenariuszy zajęć. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 60 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Praca samodzielna studenta 35 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 60 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Praca samodzielna studenta 35 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Metodyka edukacji zdrowotnej w przedszkolu i klasach I-

III 

Nazwa w języku angielskim:  Methodics of health education in kindergarten and 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):  Obowiązkowy 

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

Rok studiów:  Czwarty 

Semestr:  Siódmy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Mgr Aneta Wiesner 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Aneta Wiesner 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do 

planowania, organizowania i 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 metody projektowania różnych form aktywności w celu 

rozwijania kultury zdrowotnej u dzieci lub uczniów, w tym planowanie, 

realizowanie i ocena procesu 

K_W10, K_W15, 

K_W12 

W_02 
zna i rozumie sposoby rozwijania postawy prozdrowotnej wśród dzieci 

lub uczniów 

K_W10, K_W11, 

K_W13 

W_03 
zna i rozumie modele, uwarunkowania i zagrożenia zdrowia, w tym 

zdrowia psychicznego 
K_W10 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 potrafi zaplanować działania mające na celu rozwój kultury zdrowotnej K_U03, K_U04 

U_02 
potrafi skutecznie rozwijać postawy prozdrowotne wśród dzieci lub 

uczniów 
K_U03, K_U11 



Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
jest gotów do krzewienia postawy dbałości o zdrowie i ochronę 

środowiska 
K_K02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z przedmiotów: Pedagogika przedszkolna II, Pedagogika wczesnoszkolna II, Edukacja 

zdrowotna 

Treści modułu kształcenia: 

Metodyka edukacji zdrowotnej. Sposoby rozwijania postawy prozdrowotnej wśród dzieci w wieku 

przedszkolnym i uczniów klas I-III. Projektowanie różnych form aktywności w celu rozwijania kultury 

zdrowotnej u dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-III, planowanie, realizowanie i ocena procesu. 

Literatura podstawowa: 

1. Gromadzka-Ostrowska J., Włodarek D., Toeplitz Z (2003), Edukacja prozdrowotna, Warszawa: SGGW 

2. Jaczewski A., Komosińska K (red.) (2004), Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej. Skrypt dla 

studentów, Płock: Novum 

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

4. Kubica J.F. (red.) (2004), Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia. Wybrane zagadnienia, 

Warszawa: WSE 

5. Kwiatkowska-Łozińska M. (2007), Żyj bezpiecznie i zdrowo. Program profilaktyczno-wychowawczy 

edukacji zdrowotnej, Kraków: Impuls 

6. Skulicz D. (red.) (2004), Zdrowie w edukacji elementarnej. Wprowadzenie do konstruowania 

programów autorskich, Kraków: UJ 

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

8. Woynarowska B., Sokołowska M. (2001), Ścieżka edukacyjna – edukacja prozdrowotna i promocja 

zdrowia w szkole, Warszawa: Kowez 

9. Zajączkowski K. (2005), Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas 1-3 szkoły 

podstawowej, Kraków: Impuls 

Literatura dodatkowa: 

1. Socha J., Zajączkowski K. (2004), Żyję zdrowo. Zeszyt ćwiczeń dla uczniów klas I-III szkoły 

podstawowej, Kraków: Rubikon 

2. Sygit K. (2008), Materiały dydaktyczne do zajęć z wychowania zdrowotnego i promocji zdrowia, 

Szczecin: US 

3. Sygit K., Sygit M. (2008), Wychowanie zdrowotne, Szczecin: US 

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

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 zdrowotnej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, umiejętności analizy i 

syntezy poszczególnych informacji, rozwiązywania problemów związanych z metodyką edukacji 

zdrowotnej w przedszkolu i klasach I-III oraz opracowanych scenariuszy zajęć. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 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 

Ćwiczenia 30 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:  
Organizacyjne i prawne aspekty pracy przedszkola i 

szkoły  

Nazwa w języku angielskim:  Organizational and legal aspects of the work of kindergarten and school 

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:  Czwarty 

Semestr:  Siódmy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Ewa Wyczółkowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Ewa Wyczółkowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

podstawami prawnymi oświaty w Polsce oraz 

zdobycie przez studentów kompetencji w zakresie 

komentowania przepisów prawnych związanych z 

organizacją oświaty.  

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 zna przepisy prawa oświatowego K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 potrafi interpretować przepisy dotyczące organizacji oświaty.  K_U03 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie kompetencji w zakresie etyki zawodu nauczyciela oraz współpracy nauczyciela z rodzicami. 

Treści modułu kształcenia: 

Pojęcie i źródła prawa. Struktura i zadania systemu oświaty. Rodzaje organów prowadzących szkoły i 

placówki. Nadzór pedagogiczny. Kompetencje dyrektora szkoły i rady pedagogicznej. Dyrektor – menedżer 

we współczesnej szkole. Rola i kompetencje organów społecznych w szkole. Promocja szkoły/placówki 



oświatowo-wychowawczej w środowisku lokalnym. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny 

obowiązujące w szkołach i placówkach. Zasady organizowania krajoznawstwa i turystyki przez szkoły i 

placówki. Zasady oceniania stosowane w szkołach dla dzieci i młodzieży. Awans zawodowy nauczyciela. 

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez szkoły i placówki. 

Literatura podstawowa: 

1. Dyrda B., Przybylska I., Sabina Koczoń-Zurek S. (2008), Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. 

Skrypt dla studentów pedagogiki, Katowice 

2. Kurzyna-Chmiel D. (2009), Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Prawo oświatowe w zarysie, 

Warszawa 

3. Grabarczyk I. (2005), Podstawy prawne i organizacyjne oświaty, cz. I, Olsztyn 

4. Grabarczyk I. (2002), Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Szkolnictwo publiczne i niepubliczne w 

Polsce, cz. II, Olsztyn 

5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

6. Ustawa o systemie oświaty 

7. Karta Nauczyciela 

8. Ustawa o samorządzie gminnym 

9. Ustawa o samorządzie powiatowym 

10. Ustawa o samorządzie województwa 

11. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

Literatura dodatkowa: 

1. Komorowski T. (2000), Prawo oświatowe w praktyce, Poznań 

2. Komorowski T (2007)., Prawo w praktyce oświatowej. Poradnik dla nauczycieli i kadry kierowniczej 

oświaty, Poznań 

3. Walkiewicz E. (2003), Elementy prawa dla nauczycieli, Warszawa 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: podająca – wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Formy: zbiorowa 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą podczas zaliczenia ustnego. 

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 

Wykład 15 godzin 

Ćwiczenia 15 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 

Wykład 15 godzin 

Ćwiczenia 15 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:  Diagnostyka pedagogiczna 

Nazwa w języku angielskim:  Psycho-pedagogical diagnosis 

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:  Czwarty 

Semestr:  Siódmy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Barbara Dobrowolska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Barbara Dobrowolska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z 

teoretycznymi podstawami wiedzy z zakresu 

diagnozy psychopedagogicznej oraz z 

umiejętnościami opracowywania diagnozy 

psychopedagogicznej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 zna pojęcie diagnozy psychopedagogicznej K_W14 

W_02 zna rodzaje diagnozy psychopedagogicznej K_W14 

W_03 zna metody diagnozy psychopedagogicznej K_W14 

W_04 zna techniki i narzędzia diagnozy psychopedagogicznej K_W14 

W_05 zna podstawowe zasady diagnozowania psychopedagogicznego K_W14 

W_06 zna czynniki wpływające na trafność diagnozy psychopedagogicznej K_W14 

W_07 zna przyczyny błędów w diagnozie psychopedagogicznej K_W14 

W_08 
rozumie etyczne aspekty związane z diagnozowaniem 

psychopedagogicznym 
K_W01 



Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 potrafi przeprowadzić diagnozę psychopedagogiczną K_U09 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie kompetencji w zakresie podstaw pedagogiki specjalnej oraz biomedycznych podstaw rozwoju i 

wychowania. 

Treści modułu kształcenia: 

Pojęcie diagnozy psychologicznej. Rodzaje diagnoz psychologicznych: nozologiczna, funkcjonalna 

(selekcyjna), wyjaśniająca, interakcyjna (negocjowanie diagnozy), nieinterakcyjna (autonomiczna, w tym 

aktuarialna i mechaniczna). Metody diagnozy psychologicznej. Ilościowy i jakościowy opis zachowań. 

Etyczne problemy związane z diagnozowaniem psychologicznym. Analiza przykładowych diagnoz 

psychologicznych. Próby samodzielnego konstruowania diagnozy psychologicznej. Pojęcie diagnozy 

pedagogicznej, podstawowe założenia, obszary i cele. Podstawowe zasady diagnozy pedagogicznej. 

Rodzaje diagnozy pedagogicznej. Metody, techniki i narzędzia diagnozy pedagogicznej, szczegółowa 

analiza wybranych narzędzi diagnozy pedagogicznej. Analiza ilościowa i jakościowa oraz interpretacja 

wyników diagnozy pedagogicznej. Czynniki wpływające na trafność diagnozy pedagogicznej. Przyczyny 

błędów w diagnozie pedagogicznej. Etyczne aspekty diagnozowania pedagogicznego. Analiza 

przykładowych diagnoz pedagogicznych – rozpoznawanie problemów edukacyjnych, indywidualnych 

potrzeb dziecka, objawów zagrożeń i trudności występujących u dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym. Analiza przykładowych diagnoz pedagogicznych. Próby samodzielnego sporządzania 

diagnozy pedagogicznej. 

Literatura podstawowa: 

1. Dołęga Z. (2010), Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym, Katowice: Wyd. UŚ 

2. Paluchowski W.J.(2006), Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe, Warszawa: Wyd. 

Scholar 

3. Paluchowski W.J. (2007), Diagnoza psychologiczna. Proces – narzędzia – standardy, Warszawa: Wyd. 

Akademickie i Profesjonalne 

4. Stemplewska-Żakowicz K. (2009), Diagnoza psychologiczna, Gdańsk: Wyd. GWP 

5. Deptuła M. (red.) (2006), Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej, Bydgoszcz 

6. Jarosz E. (2006), Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 

7. Jarosz E., Wysocka E. (2006), Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, 

Warszawa: Wyd. Żak 

8. Lisowska E. (2008), Diagnostyka pedagogiczna w pracy z dzieckiem i rodziną, Kielce 

9. Niemierko B. (2009), Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wyd. PWN 

10. Piszczek M. (2007), Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia, Warszawa 

11. Skałbania B. (2011), Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania 

praktyczne, Kraków 

12. Tomczak J. (2005), Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej 

13. Włoch S., Włoch A (2009), Diagnoza całościowa edukacji dzieci, Impuls, Kraków 

Literatura dodatkowa: 

1. Kalbarczyk A. (2010), Najważniejsze lata, czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci, Kraków: Wyd. Impuls 

2. Kostrubiec B., Mirucka B. (red.) (2004), Rysunek projekcyjny w badaniach obrazu siebie, Lublin: Wyd. 

Towarzystwo Naukowe KUL 



3. Suchańska A. (2007), Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, Warszawa: Wyd. WAiP 

4. Bogdanowicz M. (2002), Ryzyko dysleksji – problem i diagnozowanie, wyd. Harmonia, Gdańsk 2002. 

5. Fleck-Bangert R. (2004), O czym mówią rysunki dzieci. Dostrzeganie i rozumienie zawartych w nich 

znaków, Kielce: Wyd. Jedność 

6. Gruszczyk-Kolczyńska, E., Zielińska E. (2014), Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki 

szkolnej. Jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski, Kraków: Wyd. 

CEBP 

7. Jarosz E. Wysocka E. (2006), Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, 

Warszawa: Wyd. Żak 

8. Kamińska D. (2010), Wspomaganie płynności mowy dziecka – profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania 

wczesnodziecięcego: program logopedyczny, Kraków: Wyd. Impuls 

9. Kruk-Lasocka J., Walewska J. (2010), Wspomaganie rozwoju dziecka u progu edukacji włączającej: 

diagnoza, ewaluacja, pomoc, Wałbrzych: Wyd. WWSZiP  

10. Marek E., Nadrowska K. (2010), Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej. Przewodnik, 

Warszawa: Wyd. WSiP 

11. Sołtys D. Szmigiel M.K. (2003), Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie diagnozy 

edukacyjnej, Kraków: Wyd. ZamKor 

12. Winczura B. (2014), Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych. Diagnoza – edukacja – terapia, 

Kraków: Wyd. Impuls 

13. Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T. (red.) (2011), Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne 

nauczyciela, Kraków 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą w czasie zaliczenia ustnego oraz poprzez sporządzoną w grupach diagnozę 

psychopedagogiczną. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiona na podstawie odpowiedzi na 2 wylosowane pytania i sporządzonej 

diagnozy psychopedagogicznej. 

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 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

 


