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ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH  

KIERUNEK:   EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

STOPIEŃ:   DRUGI 

 

1. Prekursorzy pedagogiki wczesnoszkolnej i założenia ich koncepcji.  

2. Cechy pedagogiki wczesnej edukacji określające ją jako subdyscyplinę.  

3. Rodzaje dyskursów w pedagogice wczesnoszkolnej.  

4. Elementy określające swoistość edukacji wczesnoszkolnej i ich charakterystyka.  

5. Paradygmaty pedagogiki wczesnoszkolnej oraz wynikające z nich formy aktywności.  

6. Podmiotowy charakter zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.  

7. Kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji.  

8. Cechy środowiska wspomagające pracę nauczyciela i ucznia we wczesnej edukacji.  

9. Współuczestnictwo różnych podmiotów edukacji i wartość ich działań dla wspierania 

rozwoju dziecka pedagogice wczesnoszkolnej.  

10. Zasady, metody i formy pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem w wieku 

wczesnoszkolnym.  

11. Wychowanie przedszkolne pierwszym ogniwem systemu edukacji narodowej.  

12. Dojrzałość dziecka 3-letniego do przedszkola.  

13. Proces wychowawczo-dydaktyczny w przedszkolu i jego charakterystyka.  

14. Zasady organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego w przedszkolu.  

15. Podstawa programowa i program wychowania w przedszkolu jako podstawowe 

narzędzie pracy nauczyciela.  

16. Pojęcie i cele promocji zdrowia w przedszkolu.  

17. Rozwój społeczny i moralny dziecka w wieku przedszkolnym.  

18. Praca pedagogiczna nauczyciela nad wprowadzaniem dzieci przedszkolnych w świat 

wartości.  



19. Rola przedszkola w zakresie przygotowania dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole.  

20. Rodzice jako partnerzy nauczyciela w edukacji przedszkolnej.  

21. Psychologiczne podstawy procesu nauczania-uczenia się dziecka.  

22. Specyficzne właściwości uczenia się dzieci w wieku młodszym szkolnym. 

Wyznaczniki powodzenia w uczeniu się. Trudności w uczeniu się.  

23. Wiedza i sposoby jej nabywania. Konstruowanie wiedzy w szkole.  

24. Teoretyczne podstawy organizacji procesu nauczania - uczenia się dzieci w wieku 

wczesnym szkolnym.  

25. Nurty i koncepcje wczesnej edukacji.  

26. Modele i strategie w procesie nauczania-uczenia się w edukacji elementarnej.  

27. Organizacja i projektowanie pracy z dziećmi w edukacji elementarnej.  

28. Integracja w edukacji. Koncepcje. Planowanie, rozwiązania.  

29. Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej. Dyskusja nad myśleniem o poznawaniu 

ucznia i metodach pozyskiwania informacji o dziecku.  

30. Tworzenie rozwojowego środowiska uczenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH   

KIERUNEK:   EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

SPECJALNOŚĆ: Z WCZESNYM NAUCZANIEM JĘZYKA OBCEGO 

STOPIEŃ:   DRUGI 

 

1. Modele lekcji języka obcego . 

2. Wyjaśnij teorię inteligencji wielorakich. 

3. Metoda Reagowania Całym Ciałem (ang. TPR – Total Physical Response). 

4. Typy błędów, popełnianych przez dzieci uczące się języków obcych. 

5. Argumenty za wczesnym nauczaniem języka obcego. 

6. Zasady edukacji językowej dzieci. 

7. Immersja w nauczaniu – uczeniu się języków obcych. 

8. Metody nauczania języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

9. Aktywizowanie dzieci w procesie nauczania uczenia się języka obcego. 

10. Znaczenie literatury dziecięcej w edukacji językowej w przedszkolu i klasach I-III. 

11. Wartość gier i zabaw w nauczaniu języków obcych dzieci. 

12. Formy i techniki teatralne we wczesnej edukacji językowej. 

13. Możliwości wykorzystania muzyki, plastyki, dramy w procesie nauczania – uczenia 

się języków obcych we wczesnej edukacji. 

14. Dwujęzyczna edukacja – definicja, założenia. 

15. Trudności związane z nauczaniem – uczeniem się języka obcego w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

16. Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – stan, 

regulacje MEN, możliwe rozwiązania. 

17. Kompetencje nauczyciela języków obcych w przedszkolu i szkole. 

18. Nowe technologie w nauczaniu języków obcych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAGADNIENIA Z METODOLOGII BADAŃ PEDAGOGICZNYCH   

KIERUNEK: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

STOPIEŃ:   DRUGI 
 

 

1. Istota obiektywistycznego i konstruktywistycznego podejścia do nauki.  

2. Zasady, cele i typy badania naukowego.  

3. Projektowanie badań pedagogicznych w strategii badań ilościowych i jakościowych 

(elementy procesu badawczego).  

4. Komplementarność ilościowej i jakościowej strategii badawczej (triangulacja 

metodologiczna).  

5. Metody badań empirycznych (metody badań, metody zbierania danych, metody 

doboru próby, metody analizy danych). 

 


