
 

 

Powiatowe Cent rum Poradnictwa Psych ologiczn o -
Pedagogi czne go i  Doskona lenia  Nauczycie l i  

 

Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
67-200 Głogów, ul. Jedności Robotniczej 38 

tel./fax 76 833 32 11, 76 838 42 93 

www.pcpppidn .eu ◦ sekretariat@pcpppidn.eu 

                                                                                                                                         Głogów, 14.02.2019 r. 
 

Dyrektorzy  
szkół podstawowych 
 

Dyrektor  
Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego  

i Doskonalenia Nauczycieli 
 

serdecznie zaprasza  
 

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,  matematyki,   
 zajęć korekcyjno - kompensacyjnych  oraz świetlic,                                       

 

na warsztaty pn. 
 

KARTY GRABOWSKIEGO 
(czyli jak zainteresować dzieci matematyką)  

 

Dla kogo są Karty? 
 

Karty Grabowskiego zostały wymyślone, by wspomóc dzieci i uprzyjemnić im naukę dodawania                    
i odejmowania, tabliczki mnożenia, logicznego i strategicznego myślenia. Uczniowie grając w Karty 
Grabowskiego tak naprawdę się bawią i nawet nie zauważają, że się uczą. Ćwiczą również swoją 
cierpliwość, koncentrację, poznają zasadę fair-play, pracę w grupie oraz uczą się przegrywać. 
 

Czym są warsztaty z Kartami Grabowskiego? 
 

Na warsztatach nauczyciele poznają Karty Grabowskiego i dowiadują się, jak wykorzystać je na 
lekcjach, zajęciach dodatkowych oraz w świetlicy. Podczas 6 godzin lekcyjnych prezentowana będzie 
metodyka pracy z Kartami w szkole, jak i sprawdzonymi grami o różnym stopniu trudności. Dzięki 
aktywnemu udziałowi we wszystkich prezentowanych grach i możliwości wcielenia się w role 
uczniów, już od następnego dnia po warsztatach nauczyciele mogą na swoich lekcjach stosować 
dowolny z produktów należących do serii Kart Grabowskiego: Tabliczka Mnożenia, Dodawanie                      
i Odejmowanie, Gry Logiczne oraz Bączek Matematyczny Piruet. 
 

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują pakiet gadżetów i materiałów uzupełniających oraz 
certyfikat poświadczający ukończenie warsztatów. 

 

Termin:   25.03. 2019 r. –  godz. 15.00 -  19.30  (6 h dydaktycznych) 
Prowadzący:   Kamila Kreczmer   - Certyfikowany Trener Kart Grabowskiego   
Osoba odpowiedzialna:   Arlena Kiziak – doradca metodyczny 

Miejsce:   Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie,  ul. Jedności Robotniczej 10 (obok I LO) 

Cena:   160 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 na druku pdf  KARTA ZGŁOSZENIA z podpisem i pieczątką 
dyrektora placówki). 

Zapisy na warsztaty trwają do 10 marca 2019r. 
Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych  udziela dział szkoleń  tel. 76 838 42 93. 

                                                                                                                                                               Dyrektor PCPPP i DN 
                                                                                                                                                             Barbara Krzywulicz 

 

http://www.pcpppidn.eu/
https://kartygrabowskiego.pl/
https://kartygrabowskiego.pl/tabliczka-mnozenia
https://kartygrabowskiego.pl/dodawanie-i-odejmowanie
https://kartygrabowskiego.pl/dodawanie-i-odejmowanie
https://kartygrabowskiego.pl/gry-logiczne
https://kartygrabowskiego.pl/baczek-matematyczny-piruet
http://www.odm.pcpppidn.eu/

