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Dyrektorzy przedszkoli, 
szkół podstawowych 

 
Dyrektor  

Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego  
i Doskonalenia Nauczycieli 

serdecznie zaprasza  
nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli świetlic szkolnych 

 na warsztaty pod hasłem: 

 

„POLSKA – NIEPODLEGŁOŚĆ I TRADYCJA” 
     Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania  zintegrowanego, 

nauczycieli wychowania fizycznego.  

          W programie warsztatów między innymi: zabawy powitalne i pożegnalne do ludowych melodii  

i tradycyjnych zabaw (Krakowiaczek jeden …, Gdy strumyk płynie …, Furman, Hej, bystra woda …, 

Ojciec Wirgiliusz…) . Polskie tańce narodowe w integracyjnych i bardzo prostych wersjach (Polonez, 

Kujawiak, Krakowiak). Rytmiczne wyliczanki (Pan Piłsudski, Cała klasa gra!) i przykłady ich 

wykorzystania w działaniach edukacyjnych, a także przykłady zabaw i metod aktywizujących, 

wprowadzających i  utrwalających podstawowe informacje o Polsce, jej symbolach oraz sławnych 

Polakach. 

          Ponadto w trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli poznać zasady organizowania Karuzeli – 

imprezy dla dużej grupy np. z okazji Święta Niepodległości oraz nauczyć się improwizacji taneczno-

ruchowych z biało-czerwonymi chustkami i szarfami do utworów  F. Chopina. 

     W programie warsztatów  znajdą się także propozycje tańców integracyjnych i proste układy 

choreograficzne do piosenek patriotycznych (Ułani, ułani, Legiony) oraz szereg metod 

rozluźniających związane z ruchem, śpiewem, plastyką nawiązujące tematycznie do Polski, jej tradycji 

i odzyskania niepodległości. 

 

Prowadzący: Lucyna Bzowska, Mirosław Bzowski  -  trenerzy PSPiA KLANZA 

Termin: 26 września 2018r. r.   środa -  godz. 15:00-19:30                                 

 Ilość godzin: 5 h dydaktycznych 

Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna, u. Jedności Robotniczej 10 w Głogowie. 

Cena: 120 zł                  

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA 

Prosimy o telefoniczne zgłoszenie się  na listę oraz dostarczanie Karty Zgłoszenia za pomocą elektronicznego 

formularza www.odm.pcpppidn.eu zakładka szkolenia (dla osób opłacających warsztaty indywidualnie) lub 

osobiście na  adres Ośrodka Doradztwa Metodycznego,  ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 Głogów (dla osób 

korzystających z finansowania przez dyrektora placówki)  

Zapisy na warsztaty trwają do 19 września br. 

Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych  udziela dział szkoleń  tel. 76 838 42 93. 

 

Dyrektor PCPPPiDN  

Barbara Krzywulicz 

http://www.pcpppidn.eu/
http://www.odm.pcpppidn.eu/

