
PRZEDSZKOLA/ ŻŁOBKI

Jak skutecznie zwalczyć wypalenie zawodowe? Warsztaty z wykorzystaniem narzędzi

coachingowych.

Jak skutecznie się zmotywować? Warsztaty z wykorzystaniem narzędzi coachingowych.

Agresja u dzieci. Co może zrobić nauczyciel w przedszkolu?

Dziecko nieporadne i zbyt spokojne? Dziecko gwałtowne?A może to zaburzenia integracji

sensorycznej (SI) ?Co może zrobić nauczyciel?

Rozwój seksualny dziecka. Czy jest się czego bać?

Rozwój seksualny dziecka. Norma i nie-norma.

Baśniowe zabawy teatralne w przedszkolu

Metoda dobrego startu w edukacji przedszkolnej

Kreatywna grafomotoryka czyli zabawy w rysowanie przedszkolaków

Rodzice w szkole/przedszkolu – jak ich przekonać do współpracy

Stymulacja rozwoju psychoruchowego małego dziecka

Obniżamy poziom agresji w grupie dzieci – ćwiczenia i zabawy

Organizacja pomocy psychologiczno -pedagogicznej w świetle nowego rozporządzenia

Elementy programowania w edukacji informatycznej – gry i zabawy

Praca nauczyciela w przedszkolu z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych –
diagnoza, oczekiwania, szansa na sukces

Analiza indywidualnych problemów rozwojowych i adaptacyjnych – deficyt uwagi w uczeniu
się ; diagnoza i terapia w wieku przedszkolnym

Ruch rozwijający Weroniki Sherborne w przedszkolu

Metoda projektu w przedszkolu

Bajkoterapia  w pracy nauczyciela przedszkola

Ćwiczenia i zabawy kinezjologiczne w pracy z małym dzieckiem

Przedszkolak koduje ”  – wprowadzenie podstaw programowania w pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym



 Analiza indywidualnych problemów rozwojowych i adaptacyjnych . Dziecko z zaburzeniami ze
spektrum  autyzmu  w przedszkolu ; diagnoza i terapia

Praktyczne sposoby radzenia sobie z trudnym zachowaniem dziecka nadpobudliwego 

Kierowanie wycieczkami szkolny

Jak skutecznie i satysfakcjonująco rozmawiać z rodzicami

Kolorowe kubeczki – zabawy z kodowaniem

Programowanie w przedszkolu – zabawy logiczne

Nauczyciel wspomagający w integracyjnym oddziale przedszkolnym

Wychowanie patriotyczne/obywatelskie dla dzieci  przedszkolnych – jak sobie radzić z
tematem uwzględniając  możliwości percepcyjne dziecka 

Umiejętności społeczne nauczyciela a integracja  grupy przedszkolnej

Poznajemy wszystkimi zmysłami – wykorzystanie stymulacji polisensorycznej w
wychowywaniu przedszkolnym

Współpraca nauczycieli wokół problemów rozwojowych dzieci  przedszkolnych

Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss cz. I

Wykorzystanie bajek i baśni w stymulowaniu kreatywności dziecka w wieku przedszkolnym

Praca z dzieckiem ze specyficznymi zaburzenia ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem
planów aktywności na terenie przedszkola

Koncepcja Carla Orffa w pracy z małym dzieckiem

Budowa relacji  społecznych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne– warsztaty

Zastosowanie taśm Thera – Band za zajęciach ruchowych w przedszkolu

Autyzm – wczesna diagnoza i terapia

Dziecięca matematyka w przedszkolu

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji z dzieckiem z  zaburzeniami
rozwoju mowy

Storyline – aktywna metoda w przedszkolu

Inspiracje muzyczne z wykorzystaniem metody Batii  Strauss

Aby dzieci rosły, były zdrowe , mądre i szczęśliwe



Właściwe żywienie, złe nawyki dzieci

Co warto wiedzieć w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa  naszych podopiecznych

Pierwsza pomoc przedmedyczna w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ucznia.


