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Dyrektorzy  

szkół podstawowych 
 

Dyrektor  

Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie 
 

serdecznie zaprasza  
 

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych                    

oraz nauczycieli pracujących z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych  

 

 na warsztat metodyczno - szkoleniowy 
 

Jak uatrakcyjnić zajęcia ruchowe dla dzieci w młodszym wieku szkolnym? 
 

Gry i zabawy ruchowe dla dzieci są proste, a jednocześnie bardzo atrakcyjne. Uczą dzieci współpracy  

z innymi, ćwiczą koordynację ruchową, a co najważniejsze – będzie w ich trakcie wiele śmiechu 

i radości. Celem warsztatów jest poznanie ciekawych propozycji gier i zabaw ruchowych, jak również 

drużynowych, które warto wdrożyć w swojej pracy z dziećmi najmłodszymi. Dzieci ciągle chcą 

nowych wrażeń. Szybko się nudzą i narzekają na brak atrakcji, warto mieć więc w zanadrzu kilka 

pomysłów na nowe gry i zabawy ruchowe. 
 

W programie warsztatów: 

• propozycje zabaw ruchowych w formie wyścigów rzędów na wesoło, 

• przedstawienie różnych wariantów zabaw ruchowych, 

• propozycje prostych gier drużynowe dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, 

• zobaczysz, jak proponowane działania można połączyć w całe jednostki lekcyjne do realizacji 

założonych celów, 

• zdobędziesz zestaw praktycznych wskazówek, które pomogą Ci zaktywizować uczniów                         

i kształtować u nich sprawność fizyczną,  

• prezentowane pomysły wpłyną korzystnie na atrakcyjność prowadzonych przez Ciebie zajęć 

ruchowych. 
 

Prowadzący:  Beata Bielska – doradca metodyczny, Anna Tryka - Klecha nauczyciel wychowania 

fizycznego w SP Białołęka  

Osoba odpowiedzialna: Beata Bielska - doradca metodyczny 

Termin: 31 maja 2022 r., (wtorek) godz. 14:30 – 16.00 (2 godz. dydaktycznych)  

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie, Plac Mieszka I 22 

Cena:   50  zł           Warsztat odbędzie się po zebraniu grupy min. 15 osób 

Symbol formy WP/76 
 

Prosimy o zgłaszanie się na warsztaty do dnia 25.05.2022 r. poprzez stronę internetową.                                                                                           

Faktura na osobę indywidualną: poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy: 
https://zapisy.pcpppidn.eu/ 

Faktura na placówkę – skan zgłoszenia lub osobiście złożyć w biurze PODM 

https://odm.pcpppidn.eu/wp-content/uploads/2020/02/Karta-Zg%C5%82oszenia-NOWA.pdf 

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

Dyrektor PCPPPiDN 
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