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KODOWANIE PRZEZ ZABAWĘ
Kodowanie przez zabawę
dla najmłodszych,
czyli maty edukacyjne, karty
i kubeczki na podłodze

Roboty w ruch! - programowanie
dla najmłodszych (3-6 lat)
z wykorzystaniem wybranych
robotów edukacyjnych i plansz

Zaszyfrowane ruchy,
czyli kodowanie i szachy
z wykorzystaniem ponadczasowej
japońskiej gry
planszowej „Złapmy Lwa!”

edukacja matematyczna i polonistyczna
z elementami kodowania w przedszkolu,
rozwój kompetencji kluczowych
a kodowanie,
kodowanie i programowanie jako sposób
komunikowania się i precyzyjnego
formułowania myśli,
metodyka wprowadzania najmłodszych
w świat programowania, poznawanie
kluczowych pojęć i reguł programowania,
programowanie bez komputera - przykłady
gier, ćwiczeń i zabaw,
scenariusze zajęć dla dzieci z
wykorzystaniem dużej maty do kodowania
dla całej grupy i pracy indywidualnej
z dzieckiem.

ćwiczenia orientacji w przestrzeni,
planowania tras,
kodowanie i programowanie wybranych
robotów w drodze do zaplanowanego celu,
programowanie ręczne oraz głosowe przy
użyciu innowacyjnej funkcji rozpoznawania
głosu,
działania arytmetyczne dla najmłodszych:
rysowanie figur i obrazów przez robota
na kartce papieru,
zachęcenie do rozwiązywania zadań
i rozwijania umiejętności logicznego
myślenia, m.in. dzięki uczestniczeniu
w misjach i zadaniach liczbowych.

kombinacja doskonała, czyli japońskie
szachy
i zakodowane ruchy zwierząt,
zajęcia z wykorzystaniem
wielkowymiarowej gry edukacyjnej w wersji
dywanowej, składającej się
z dużej, kolorowej planszy i poduszek
ze zwierzętami; każdemu zwierzęciu
przyporządkowane są określone ruchy
na planszy,
kodowanie przeznaczone jest dla dzieci 47 lat,
demonstrowanie zasad gry, wspólne
analizowanie zadań i problemów,
możliwość organizowania turniejów
wewnątrz przedszkola i pomiędzy
placówkami.

www.edukacjainteraktywna.pl
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NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
Cyfrowe przedszkole
- materiały online i chmura
do pracy z dziećmi

FILMOWE PRZEDSZKOLE tworzenie filmów
dokumentujących
przedstawienia i pracę dzieci

Tworzenie ćwiczeń
interaktywnych, układanek
online i kart pracy do druku

praca w chmurze: tworzenie internetowych
„tablic korkowych” w chmurze, dzięki
którym zasoby nauczyciela zawsze
dostępne są w jednym miejscu,
możliwość sprawnego wyświetlania
wyselekcjonowanych materiałów na
rzutniku lub tablicy interaktywnej w pracy
z grupą przedszkolną lub dzielenia się nimi
z rodzicami w trybie zdalnym,
udostępnianie uporządkowanych i ładnie
wyeksponowanych treści z komentarzem
nauczyciela: do nauczania zdalnego
i w pracy stacjonarnej.

tworzenie filmów dokumentujących
przedstawienia, występy, wydarzenia
przedszkolne, prace dzieci,
montaż w programie do edycji obrazu
i dźwięku,
zamieszczanie filmów na Youtube
i wykorzystanie chmury,
prawa autorskie i zgody, czyli co można,
a czego nie, zamieszczając treści
w internecie w celach edukacyjnych
i promocyjnych,
a także:
jak nagrać ekran własnego komputera
z głosem nauczyciela: podkładanie głosu,
opowiadanie na temat wyświetlanej
ilustracji, czytanie bajek, śpiewanie
piosenek, prezentacja multimedialna
z komentarzem nauczyciela, tłumaczenie
kart pracy, filmowanie tworzenia prac
plastycznych, gimnastyka.

tworzenie własnych ćwiczeń
interaktywnych, łamigłówek, gier
i układanek,
aplikacja konwertująca papier do internetu:
przerabianie notatek odręcznych,
materiałów drukowanych, zeszytów
ćwiczeń i luźnych kartek na formę online,
szybka obróbka zdjęcia, kadrowanie lepsze rozwiązanie niż zrobienie zdjęcia
aparatem telefonu, możliwość
natychmiastowego udostępniania
materiałów online i przekazania rodzicom
w internecie
w czytelnej formie, niewymagającej
nadmiernego drukowania.

www.edukacjainteraktywna.pl
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NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
Tablica lub monitor interaktywny
i multimedia w przedszkolu

jak zacząć: monitor interaktywny/ tablica
interaktywna to więcej niż rzutnik: funkcje
tablicy i przykłady zastosowania, praca w
programie tablicy,
co wyświetlać: otwarte zasoby edukacyjne,
darmowe multimedia w sieci, przykłady
portali i źródeł do wykorzystania w
przedszkolu: pomoce dydaktyczne,
interaktywne ćwiczenia, gry, etc.,
po pierwsze nie szkodzić – zasady
ergonomicznej pracy z tablicą dla dziecka,
dobre praktyki
w kontekście rozwoju cyfrowego
najmłodszych.

Bezpieczny Sieciak Junior bezpieczny rodzic i maluch
w internecie

szkolenie pozwala poznać zagrożenia,
jakie można spotkać w wirtualnym świecie,
ale także sposoby oraz narzędzia, aby się
przed nimi chronić,
wdrożenie przekazanych wskazówek
pozwoli w poczuciu bezpieczeństwa
cieszyć się wygodą korzystania z
możliwości oferowanych przez cyfrowy
świat, jest to szczególnie ważne teraz,
kiedy wirtualna rzeczywistość z każdym
dniem zatacza coraz szersze kręgi, nie
tylko w życiu prywatnym, ale także
zawodowym.

CANVA: tworzenie materiałów
graficznych dla nauczycieli,
czyli plakaty, prezentacje,
ogłoszenia i inne przydatne
wdzianka cyfrowe dla niegrafików

jak przygotować ładną i czytelną
prezentację multimedialną: szybko i
atrakcyjnie, ale inaczej niż wszyscy,
jak tworzyć piękne plakaty, kartki
okolicznościowe, karty pracy, kolaże,
slajdowiska i ogłoszenia dla dzieci i
rodziców,
skąd brać zdjęcia i grafiki do użytku
edukacyjnego w zgodzie z prawami
autorskimi,
coś lepszego niż PowerPoint - obsługa
programu CANVA - tworzenie materiałów
do pracy z dziećmi i na własny użytek (np.
do awansu zawodowego).

www.edukacjainteraktywna.pl
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WARSZTATY MUZYCZNE
Wybrane elementy metody
Carla Orffa.
Śpiew jest dobry na wszystko.

Zabawy z dźwiękiem, ruchem
i rytmem. Jak zadbać o głos
dziecka, aby prawidłowo się
rozwijał?

ćwiczenia z instrumentami perkusyjnymi,
instrumentacje piosenek i utworów
muzycznych,
ćwiczenia ruchowo–słuchowe,
uwrażliwiające na elementy muzyki,
kształcące umiejętność utrzymania stałego
tempa i pulsu przez grupę,
ćwiczenia rytmiczno–głosowe,
koordynujące dźwięk z ruchem, rytmizujące
tekst,
ćwiczenia rytmiczno–ruchowe, ilustrujące
tekst utworów, nauka tworzenia
interpretacji ruchowych do utworów
muzycznych i piosenek,
ćwiczenia z gestodźwiękami (body
percussion),
nauka piosenek z opracowaniem ruchowym
oraz ich wykorzystanie w zabawach
muzycznych,
opowiadania i wierszyki dykcyjno-emisyjne,
ćwiczenia i zabawy wokalne:
rozluźniające, oddechowe, artykulacyjne,
emisyjne,
zagadnienia z zakresu higieny głosu
dziecka, w tym czym pamiętać podczas
śpiewania z dziećmi i jakich błędów unikać,
jak dbać o głos.

elementy aktywnego słuchania muzyki,
z dodaniem gestów i prostych ilustracji
utworów ruchem,
wykorzystanie muzyki poważnej na
zajęciach muzycznych,
nauka tworzenia interpretacji ruchowych do
utworów muzycznych i piosenek,
ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne
(pobudzające i hamujące ruch), ćwiczące
refleks i umiejętność koncentracji,
gry i zabawy muzyczne, interaktywne,
ruchowe- zabawy muzyczno-ruchowe z
użyciem rekwizytów
ćwiczenia rozluźniająco - relaksujące,
niwelujące niepotrzebne napięcia mięśni
przystępne i ciekawe dla dzieci ćwiczenia
emisyjne z elementami rozrywkowozabawowymi,
piosenki z opracowaniem ruchowym oraz
możliwości ich wykorzystania w zabawach
muzycznych.

www.edukacjainteraktywna.pl
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NOWOŚĆ! EKSPERYMENTY
FIZYCZNE I CHEMICZNE
W PRZEDSZKOLU

Rola eksperymentów
i doświadczeń w życiu dziecka,
organizacja i bhp, przykłady
eksperymentów

możliwość zorganizowania
jednego spotkania lub cyklu

Terapia ręki za pomocą
aktywności plastycznej wg
programu "Moje rączki mają
moc"
+ 30 gotowych scenariuszy

Powietrze (rękaw Bernoulliego z worka na
śmieci, eksperymenty z suszarką i
piłeczkami, tworzenie modelu płuc, tworzenie
poduszkowca),
Magnetyzm (magnes neodynamowy,
przyciąganie, odpychanie, bieguny),
Woda (właściwości, stany skupienia, „wodny
wulkan”, deszczowa chmura (z pianki), co
pływa - co tonie, wyporność wody, sklejanie
elementów wodą, przelewanie po nitce itp.),
napięcie powierzchniowe (jak działa mydło),
Kolory (barwniki, kosmos na mleku, kolorowa
kapusta, wędrująca woda itp.),
Światło (załamywanie się światła, odbicie i
symetria),
Dźwięk (jak powstaje, jak dociera do ucha,
czy dźwiękiem można poruszyć przedmiot),
Burza/prąd – zabawy z kulą plazmową,
elektryzowanie balonika (zbieranie
okruszków, odpychanie się baloników,
przyklejanie się balonów do powierzchni lub
ubrania),
Mikstury i eliksiry (lampa lawa, barwione
płyny, kolorowanie wody z kapusty,
niewidzialny rysunek),
Masy plastyczne,
Zmysły (jaki smak czuć na której części
języka, węchowe memory, eksperymenty z
równowagą – dziecko jako waga, zmysł
dotyku; aktywności z zakresu organizowania
zajęć z wykorzystaniem zmysłów – zabawy ze
stolikiem świetlnym, fakturami, temperaturą).

Terapia ręki za pomocą aktywności
plastycznej wg. programu „Moje raczki mają
moc” - 30 scenariuszy wykorzystujących
ćwiczenia ruchowe (w tym rozmachowe) i
elementy integracji sensorycznej oraz
aktywności plastyczne np. malowanie
lodem, malowanie piany ubitej trzepaczką,
malowanie gruszkami lekarskimi,
malowanie lodem, masa śniegowa,
grafomotoryka na cieczy nienewtonowskiej,
malowanie na różnych płaszczyznach,
malowanie za pomocą pipet, szczypiec,
malowanie na lodzie,
eksperymenty plastyczne, malowanie np.
samochodami, spinerem, wałkami, itp).

www.edukacjainteraktywna.pl
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KOMUNIKACJA I RELACJE
Niepokojące zachowania dziecka
w przedszkolu
nauczyciel w procesie rozpoznania
zaburzeń i sposoby na trudne
rozmowy z rodzicami

Diagnoza pedagogiczna uczniów
ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

wczesne rozpoznanie zaburzeń
rozwojowych i prawidłowa diagnoza, dzięki
zastosowaniu odpowiedniej terapii, dają
szansę na optymalny rozwój dziecka, ale
często dopiero w przedszkolu zauważane
są niepokojące zachowania,
na szkoleniu nauczyciel dowie się, jak te
zachowania interpretować,
jak o nich rozmawiać z rodzicami?
jak pokierować rodziców, by dostrzeżone
sygnały zweryfikowali fachowcy?

w jaki sposób indywidualizować proces
nauczania dziecka ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi,
jak sprawić, aby indywidualizacja pracy
była faktycznym procesem doboru
stosownych metod i narzędzi tworzonym
we współpracy z poradnią, rodzicami i
dzieckiem,
zakres działań i postępów ucznia określa
się obowiązkowo w Indywidualnym
Programie Edukacyjno-Terapeutycznym
(IPET), który należy sporządzać regularnie
i według ścisłych wytycznych.

Techniki behawioralne
w pracy z przedszkolakiem
z trudnościami

unikatowy program podnoszący
kompetencje pracowników oświaty
odnośnie do wykorzystania technik
behawioralnych, w zakresie kształtowania
i modyfikacji zachowań uczniów,
wprowadzenie do technik,
mechanizm interwencji behawioralnej,
metody kształtowania zachowań
pożądanych,
tworzenie programu interwencji
behawioralnej.

www.edukacjainteraktywna.pl
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Wybrani Specjaliści
Agnieszka Szefer-Trela
Trener oświaty, superwizor, pracowała jako dydaktyk cyfrowy, scenarzysta kursów
online i metodyk w projektach uczących programowania i robotyki dla najmłodszych.
Specjalistka w dziedzinie edukacji zdalnej, filmowej i kodowania. Absolwentka kursu
"Filmmaking and Animation Online and in the Classroom", kursów trenerskich oraz
studiów poświęconych projektowaniu e-learningu i edukacji zdalnej w Wyższej Szkole
Europejskiej w Krakowie. Organ prowadzący ODN Edukacja Interaktywna.

Natalia Trela
Specjalista ds. wczesnego wspomagania i edukacji uczniów ze spektrum autyzmu.
Prowadzi terapię w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Bielsku-Białej. Przez 15 lat
jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 Integracyjnej w Bielsku-Białej, zajmowała się
opracowaniem i wdrażaniem skutecznego modelu integracji w szkole publicznej oraz
organizacją kształcenia dzieci niepełnosprawnych, w tym ze spektrum autyzmu.
Terapeuta integracji sensorycznej i EEG Biofeedback, trener umiejętności
społecznych. Dyrektor ODN Edukacja Interaktywna.

Paulina Wójcik
Wokalistka, pedagog. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale
Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (specjalności: Nauczanie przedmiotów
teoretyczno-muzycznych oraz Rytmika), a także absolwentką Akademii Muzycznej w
Katowicach na wydziale wokalno – instrumentalnym, specjalność wokalno - aktorska.
Jej pasją jest zgłębianie tajników śpiewu dziecięcego. W 2017 roku wydała książkę
„Nauczmy dzieci śpiewać!”. Obecnie pracuje jako nauczyciel śpiewu, kształcenia
słuchu oraz rytmiki w szkołach muzycznych I stopnia. Prowadzi warsztaty wokalne i
rytmiczne oraz lekcje otwarte.

Więcej o naszej kadrze:
https://edukacjainteraktywna.pl/o-nas/
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Organizatorem szkolenia jest placówka doskonalenia nauczycieli
ODN Edukacja Interaktywna posiadająca
akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty
i wszystkie niezbędne uprawnienia w zakresie prowadzenia szkoleń
dla nauczycieli.
Akredytacja Małopolskiego Kuratora Oświaty
nr decyzji NP-III.5470.3.2020. KL.
Wpis do ewidencji niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli
prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego nr 76/2020.

To m.in. gwarancja, że koszty szkoleń zrealizowanych przez
ODN Edukacja Interaktywna spełniają wymogi wynikające
z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Można je finansować ze środków publicznych przeznaczonych
na doskonalenie nauczycieli.

Każdy uczestnik szkolenia
otrzymuje imienne
zaświadczenie w postaci
papierowej według
Rozporządzenia MEN.

www.edukacjainteraktywna.pl

10

Pomagamy nauczycielom rozwijać
kompetencje już od ponad 7 lat.
Dzięki wysokiej jakości szkoleń
zdobyliśmy zaufanie nauczycieli,
którzy chętnie nawiązują z nami
współpracę długofalową.

Po więcej szkoleń oraz informacji
zapraszamy na naszą stronę
internetową:

Specjalizujemy się w tematyce
rozwoju umiejętności
cyfrowych i komunikacji
interpersonalnej.

Oferujemy szkolenia online,
stacjonarne (zapytaj
o możliwość dojazdu trenera)
lub mieszanej (trener online
na żywo, nauczyciele
na terenie placówki),
dla rad pedgogicznych oraz
indywidualnie dla nauczycieli.

www.edukacjainteraktywna.pl
ZAMÓW SZKOLENIE JUŻ DZIŚ!
Skontaktuj się z nami w celu
ustalenia zakresu i wyceny
oraz określenia możliwej formy
szkoleń dla placówki z danej
miejscowości.

KONTAKT
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
EDUKACJA INTERAKTYWNA
ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków
biuro@edukacjainteraktywna.pl
tel: 603 759 448
Agnieszka Szefer-Trela
Trener i Założycielka Ośrodka
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