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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Metodyka edukacji plastycznej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Methodology of art education 

Kierunek studiów  Pedagogika 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Anna Badora 
 

 

Forma zajęd (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   2 

konwersatorium   

dwiczenia 15 5 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 - Znajomośd zagadnieo z przedmiotu: dydaktyka ogólna 
 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - poznanie przez studentów specyfiki rozwoju ekspresji plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym;  

C2 - nabycie umiejętności analizy wytworu plastycznego dziecka; merytoryczne; 

C3 - metodyczne przygotowanie studentów do prowadzenia zajęd z edukacji plastycznej z dzieckiem 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;  

C4 - poznanie materiałów, narzędzi, technik plastycznych oraz środków dydaktycznych stosowanych 
w edukacji plastycznej małego dziecka; nabycie umiejętności planowania i organizacji zajęd 
plastycznych w przedszkolu i klasach I- III; 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 1. Student zna specyfikę rozwoju plastycznego dziecka w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

K_W22 

W_02 2. Student zna cele, metody, formy pracy z dzieckiem na 
zajęciach plastycznych w przedszkolu i edukacji 
wczesnoszkolnej. 

K_W20 

W_03 3. Student zna materiały, narzędzia i techniki plastyczne 
stosowane w edukacji plastycznej dziecka. 

K_W21 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 1. Student potrafi planowad i organizowad zajęcia plastyczne w 
przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej . 

K_U19 

U_02 2. Student integruje i koreluje zajęcia plastyczne z innymi 
obszarami edukacyjnymi w przedszkolu i klasach młodszych 
szkoły podstawowej . 

K_U20 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 1. Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy w 
zawodzie nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji 
wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem 
odpowiedzialnego przygotowania do prowadzenia zajęd 
plastycznych  

K_K13 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

• Współczesna koncepcja edukacji plastycznej oraz jej miejsce w wychowaniu przedszkolnym i 
edukacji wczesnoszkolnej w świetle nowej podstawy programowej. 
• Cele, metody i formy pracy z dzieckiem na zajęciach plastycznych w przedszkolu i klasach I- III – 
projektowanie sytuacji wychowawczo - dydaktycznych.  
• Charakterystyka rozwoju twórczości plastycznej dziecka w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym. 
• Analiza rysunku dziecka.  
• Korelacja twórczości i ekspresji plastycznej z poziomem rozwoju intelektualnego i 
psychofizycznego. 
• Techniki plastyczne stosowane w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.  
• Znaczenie działalności plastycznej i technicznej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
dla integralnego rozwoju i wychowania.  
• Projektowanie zajęd z zakresu edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III.  
• Znaczenie arteterapii w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Dyskusja obserwacja Karta obserwacji 
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W_02 Metoda warsztatowa obserwacja Karta obserwacji 

W_03 Metoda warsztatowa Wytwory studenta Ocenione wytwory 
studenta 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Metoda warsztatowa Obserwacja Karta obserwacji 

U_02 Metoda warsztatowa Wytwory studenta Ocenione wytwory 
studenta 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja obserwacja Karta obserwacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena niedostateczna 

(W) - Student nie zna specyfiki rozwoju plastycznego dziecka w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym. Nie posiada wiedzy na temat celów, metod, form pracy na zajęciach plastycznych. 

(U) - Student nie potrafi w sposób prawidłowy planowad i organizowad zajęd plastycznych w 

przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej 

(K) - Student nie podchodzi odpowiedzialnie do przygotowania się w zakresie prowadzenia zajęd 

plastycznych w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. 

 

Ocena dostateczna 

(W) - Student zna powierzchownie specyfikę rozwoju plastycznego dziecka w wieku przedszkolnym i 

młodszym wieku szkolnym. Posiada wybiórczą wiedzę na temat celów, metod i forma pracy na 

zajęciach plastycznych. 

(K) - Student nie zawsze odpowiedzialnie podchodzi do przygotowania się w zakresie prowadzenia 

zajęd plastycznych. 

 

Ocena dobra 

(W) - Student posiada ogólną wiedzę na temat rozwoju plastycznego dziecka w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym. Zna większośd celów, metod i forma pracy na zajęciach plastycznych w 

przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. 

(U) - Student poprawnie planuje i organizuje zajęcia plastyczne w przedszkolu i edukacji 

wczesnoszkolnej. 

(K) - Student odpowiedzialnie podchodzi do przygotowania się w zakresie prowadzenia zajęd 

plastycznych. 

 

Ocena bardzo dobra 

(W) - Student zna specyfikę rozwoju plastycznego dziecka w wieku wczesnoszkolnym i młodszym 

wieku szkolnym. Posiada uporządkowaną wiedzę na temat celów, metod i form pracy na zajęciach 

plastycznych. 

(U) - Student potrafi w sposób przemyślany i twórczy planowad i organizowad zajęcia plastyczne w 

przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. 

(K) - Student w sposób odpowiedzialny przygotowuje się do pracy nauczyciela, ze szczególnym 

uwzględnieniem zajęd plastycznych. 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

 K. Krasoo, B. Mazepa- Domagała(red), W kręgu sztuki i ekspresji dziecka, Mysłowice- Katowice 
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Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego z dnia 14. 02. 2017 r.  

Literatura uzupełniająca 
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S. J. Buchalter, Terapia sztuką, Poznao 2006. 
A. Kalbarczyk, Zabawy ze sztuką, Kraków 2007. 
M. Buk - Cegiełka, Szanse integralnego rozwoju i wychowania dziecka w wieku wczesnoszkolnym w 
świetle nowej podstawy programowej, "Roczniki Pedagogiczne", 2.2017, s. 79-96. 
M. Buk - Cegiełka, Metody i formy kształcenia studentów - orientacja w kierunku dydaktyki 
zaangażowanej, *w:+ A. Karpioska, W. Wróblewska (red.), W kierunku edukacji akademickiej 
zorientowanej na studenta, Toruo 2016, s. 85-95. 

 

 


