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Pierwsze spotkanie
SIECI edukacji elementarnej 

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2
ul. Siewna 23d Kraków

„Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków”



SIECI 
edukacji 

elementarnej     Sieci współpracy 
   i 

samokształcenia 

Cele ogólne:

- dzielenie się wiedzą i umiejętnościami,

- nabywanie nowych umiejętności i wiedzy,

- wspólne wykonywanie zadań,

- zespołowe poszukiwanie sposobów    
radzenia sobie z problemami,

- nawiązanie kontaktów i podjęcie 
współpracy.



Formy pracy od czerwca do grudnia 2017r :
31 h spotkań naocznych ( 80%)

�Spotkania  z koordynatorem.

★  4 spotkania wymiany- w sumie 16 godzin + 1 warsztaty  szkoleniowe 5h

★  Szkolenia prowadzone przez ekspertów  (szkolenia - w sumie 10 godzin)

★ � Działania podejmowane w CHMURZE 



Czasza: jakie mamy potrzeby,
 aby rozwój był możliwy ?

BALON

  Kosz: co wnoszę ?

Balast: obszary do rozwoju?









Głowa – wiedza

Ręce-  umiejętności

Tułów – emocje

Nogi  - co jeszcze?







Czym będziemy zajmować się w sieci ?

“Uczeń i nauczyciel a nowa Podstawa Programowa”
(Projekt edukacyjny, gry planszowe i strategiczne, kodowanie )



7 września 
Warsztaty

“Procedury diagnostyczne stosowane 
w ustaleniu uzdolnień matematycznych 

uczniów w klasie 1”















WARSZTATY     18.09.
Dzielenie się dobrymi praktykami 

„Zabawy kolorem i dźwiękiem – Bum Bum Rurki”
„Tańce w kręgu”

„Zabawy integrujące i pomysły na zajęcia muzyczne”
SP 119 godz. 16.30 



 Warsztaty
“Zabawy kolorem i dźwiękiem – Bum Bum Rurki”

 prowadziły 
Beata Koleszyńska 
Iwona Jędrzejczyk















 Warsztaty
„Tańce w kręgu”

 prowadziła 
Małgorzata Goldman Żukowska







https://docs.google.com/file/d/0B6DWG66NLitCZ09XVThUVDBPQm8/preview


https://docs.google.com/file/d/0B6DWG66NLitCd19ibGhmMHFNSE0/preview


https://docs.google.com/file/d/0B6DWG66NLitCSkFKUGk0bG1NOTg/preview


SPOTKANIE Z EKSPERTEM
MAGDALENĄ PENAR

METODA PROJEKTU W EDUKACJI 
WCZESNOSZKOLNEJ

25.09. SP 119 godz.16.30











SPOTKANIE Z EKSPERTEM
Michał Kozdęba

„Gry planszowe i strategiczne, kodowanie 
w edukacji wczesnoszkolnej”

23.10 godz.16.30
SP 119



Warsztaty przygotowane przez 
uczestników sieci w ramach 

zaplanowanych spotkań 
„Dzielenia się dobrymi praktykami” 

pomysły do wykorzystania 
w pracy z uczniami.



„Pomysły na gry, zabawy 
matematyczne”

  
„Jak zrobić Lapbooka”.















Spotkanie warsztatowe w ramach 
“Dzielenia się dobrymi praktykami”

„Przykłady sprawdzonych zajęć plastycznych 
w tym zajęcia z rękodzieła z dziećmi”.

20 listopada godz.16.30
SP 119

















Spotkanie podsumowujące
11 grudnia 

SP 119 godz. 16.30



W trakcie spotkań Sieci zostały przeprowadzone 
szkolenie i warsztaty:

-„Procedury diagnostyczne stosowane w ustaleniu uzdolnień matematycznych 
uczniów w klasie 1”

  - Zabawy kolorem i dźwiękiem – Bum Bum Rurki”
  - „Tańce w kręgu”
  -„Zabawy integrujące i pomysły na zajęcia muzyczne”
  -„Pomysły na gry, zabawy matematyczne,”
  - „Jak zrobić Lapbooki”.

  - „Przykłady sprawdzonych zajęć plastycznych w tym zajęcia z rękodzieła 
   z dziećmi”.

  -„Kodowanie i programowanie bez użycia komputera”
  -  „Projekt edukacyjny w edukacji wczesnoszkolnej”
      -  „Gry planszowe i strategiczne, kodowanie w edukacji 

wczesnoszkolnej”.



Wyniki ankiety 




















