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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Metodyka wychowania przedszkolnego 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Methodics of pre-school education 

Kierunek studiów  pedagogika 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) III rok I stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina pedagogika 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna s. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 
2 

konwersatorium   

ćwiczenia 30 Zimowy 2019/2020 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne - wiedza szczegółowa w zakresie psychopedagogiki rozwoju dziecka w 
wieku przedszkolnym, teoretycznych podstaw wychowania oraz teorii 
nauczania i uczenia się dziecka w wieku przedszkolnym; 
- znajomość zagadnień z przedmiotów: pedagogika przedszkolna, edukacja 
językowa w przedszkolu, edukacja matematyczna w przedszkolu, wiedza o 
przyrodzie i zjawiskach przyrodniczych w przedszkolu; 
– gotowość i umiejętność wykorzystywania wiedzy do własnej refleksji nas 
teorią i praktyką pedagogiczną. 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu planowania i realizacji zajęć przedszkolnych 
wspomagających rozwój i wczesną edukację dzieci oraz przygotowanie do kompleksowej realizacji 
wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych zadań przedszkola.  

Zapoznanie z podstawowymi metodami pracy wychowawczej w przedszkolu w zakresie edukacji 
przedszkolnej, rozbudzanie zamiłowania do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i poczucia 
odpowiedzialności za jej efekty poprzez rozwijanie umiejętności stosowania wiedzy w celu 
nabywania umiejętności praktycznych 
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Wdrażanie do ustawicznego wzbogacania i doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie 
praktycznego innowacyjnego, działania, do wiązania teorii z praktyką oraz tworzenia własnego 
warsztatu metodycznego. 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 ma elementarną wiedzę dotyczącą specyfiki komunikowania 
interpersonalnego i społecznego z dziećmi w wieku 
przedszkolnym, ich prawidłowości i zakłóceń. 

K_W23 

W_02 zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i 
nauczania dziecka w wieku przedszkolnym, rozumie różnorodne 
uwarunkowania tych procesów 

K_W24 

W_03 ma elementarną wiedzę o metodyce pracy w instytucjach 
wychowania przedszkolnego; procedurach stosowanych w 
różnych obszarach działalności w tych instytucjach 

K_W28 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych 
praktyk do planowania i realizacji zadań mieszczących się w 
funkcjach instytucji opieki nad małym dzieckiem, wychowania 
przedszkolnego wg podstaw prawnych oraz wykorzystywać 
nowoczesne technologie do edukacyjnej 

K_U19 

U_02 potrafi animować prace nad integralnym rozwojem i 
wychowaniem małego dziecka oraz wspierać ich samodzielność 
w zdobywaniu sprawności działań samoobsługowych, wiedzy, a 
także inspirować do dalszego nabywania sprawności w uczeniu 
się; potrafi indywidualizować zadania, dostosować metody i 
treści do indywidualnych potrzeb dzieci. 

K_U20 

U_03 potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne 
obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu 
pedagogicznym z małym dzieckiem w instytucjach opieki nad 
małym dzieckiem i wychowania przedszkolnego 

K_U22 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy w zawodzie 
nauczyciela wychowania przedszkolnego; projektuje i wykonuje 
działania pedagogiczne. 

K_K13 

K_02 Ma świadomość konieczności indywidualizacji działań 
edukacyjnych w stosunku do dzieci przedszkolnych. 

K_K14 

K_03 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, planuje i 
wykonuje różne działania pedagogiczne. 

K_K17 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Zajęcia organizacyjne.  
• Zapoznanie z zasadami zaliczenia przedmiotu oraz obowiązującą literaturą.  
• Wprowadzenie i zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami metodyki edukacji przedszkolnej.  
2. Współczesne koncepcje programowe.  
• Podstawa programowa jako kierunek pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela. 
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• Przygotowanie merytoryczne i metodyczne nauczyciela do prowadzenia zajęć. 
• Programy wychowania przedszkolnego i obudowa metodyczna – analiza. 
3. Integralny charakter systemu wychowania przedszkolnego w praktyce pedagogicznej - 
podstawowe obszary edukacji przedszkolnej i metody wychowania w tych obszarach. 
4. Planowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej – plany tygodniowe, miesięczne. 
5. Zasady projektowania zadań i sytuacji edukacyjnych. 
6. Metody pracy dydaktyczno – wychowawczej, projektowanie i prowadzenie zajęć w przedszkolu 
(przygotowania do nauki czytania, pisania oraz kształtowania pojęć matematycznych, edukacji 
środowiskowej, rozwijania umiejętności społecznych, bezpieczeństwa, edukacji zdrowotnej i 
komunikacyjnej, wychowania przez sztukę, wspomagania rozwoju umysłowego dzieci, budzenie 
zainteresowań technicznych). 

 

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 Metoda SWOT Zaliczenie ustne Karta oceny 

W_02 Dyskusja Sprawozdanie Karta oceny 

W_03 Wykład konwersatoryjny /  
Praca z tekstem 

Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analiza tekstu / Dyskusja 
 

Przygotowanie projektu Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

U_02 Gra dydaktyczna  Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Karta zaliczeniowa 

U_03 Metoda projektu / 
Dyskusja 

Prezentacja projektu i jego 
wykonania 

Karta oceny prezentacji 
projektu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca w grupach w różnych 
rolach 

Obserwacja Karta oceny pracy w 
grupie 

K_02 Dyskusja  Prezentacja opracowanych 
scenariuszy zajęć i 
sprawozdanie z 
przeprowadzonych zajęć 
wychowawczo – 
dydaktycznych w grupach 
przedszkolnych 

Karta oceny 

Prowadzenie zajęć przez studentów z dziećmi w grupach przedszkolnych (zaprzyjaźnione przedszkola) 

i w laboratorium. 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Student otrzymuje ocenę: niedostateczną; dostateczną; dobrą lub bardzo dobrą w zależności od tego 

na ile: 

- posiada wiedzę na temat rozwoju małego dziecka, wskazuje kryteria i argumentuje wg nich dobór 

treści, metod, środków i form działania pedagogicznego oraz sytuacji edukacyjnych; 

- zna i objaśnia wszystkie zasady i formy planowania i organizacji pracy wychowawczo – dydaktycznej, 

podstawy programowe i organizacyjne wychowania przedszkolnego; 
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- posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki wychowania przedszkolnego, specyfiki i 

struktury procesu edukacji dziecka w przedszkolu; 

- potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do twórczej i innowacyjnej 

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w zakresie wspomagania rozwoju 

dziecka, organizowania środowiska wychowawczego oraz korzystać z literatury przedmiotu i 

podstaw prawnych; 

- potrafi animować działania wspomagające integralny rozwój i wychowanie małego dziecka, 

wspierać jego samodzielność i nabywanie sprawności w uczeniu się; 

- potrafi refleksyjnie wykorzystać wiedzę teoretyczną w zakresie rozwoju dziecka do planowania 

pracy z dziećmi, indywidualizowania zadań, dostosowywania metod i treści do potrzeb i możliwości 

dzieci (w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi); 

- jest aktywny i kreatywny w samodzielnym podejmowaniu profesjonalnych działań pedagogicznych i 

wykazuje troskę o jakość postaw i rozwój własnych umiejętności niezbędnych do pracy z małym 

dzieckiem; 

- ceni profesjonalizm i przestrzeganie zasad etyki zawodu nauczyciela doceniając znaczenie zdobytej 

wiedzy do projektowania i realizacji działań zawodowych i ewaluacji swej pracy pedagogicznej. 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Bałachowicz J., Zbróg Z. (red.), Edukacja (dla) dziecka – od trzylatka do sześciolatka, Wyd. LIBRON – 
Filip Lohner, Kraków 2011. 
Bogdanowicz M., M. Barańska, E. Jakacka, Metoda Dobrego Startu, Od piosenki do literki. 
Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2005 r.  
Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla dzieci, które rozpoczną 
naukę w szkole, Edukacja Polska Sp.z o.o, Warszawa 2009.  
Gruszczyk-Kolczyńska E.: Wspomaganie dziecka w skupieniu uwagi i zapamiętywaniu, WSiP, 
Warszawa 2005.  
Jarosz E., Wysocka W., Diagnoza psychopedagogiczna. Problemy i rozwiązania, Warszawa 2006. 
Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, 
Kraków 2011. 
Kiciński A., s. Opiela M. (red.), Katolickie wychowanie dziecka. Rodzina – przedszkole – Kościół, 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2016. 
Kruk H., Wybór literatury do zabaw i zajęć w przedszkolu z komentarzem metodycznym, Warszawa 
1999.  
Malko D., Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu, Warszawa 1990.  
Mazurkiewicz. G. (red.), Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, WUJ, Kraków 2012. 
Mikina A., Zając B.: Jak wdrażać metodę projektów? Impuls, Kraków 2006.  
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
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szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356) 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec 
szkół i placówek (Dz.U. dnia 29 sierpnia 2017 r. poz. 1611) 

Literatura uzupełniająca 

Bogdanowicz M., Metoda Dobrego Startu. WSiP, Warszawa 1999. 
Bogdanowicz M., D. Szlagowska, Piosenki do rysowania, Wydawnictwo „Fokus”, Gdańsk 2001. 
Bulera M., Żuchelkowska K., Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców, Wyd. 
Edukacyjne Akapit, Toruń 2006. 
Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., Dziecięca matematyka. Metodyka zajęć z sześciolatkami w 
przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych, Warszawa 2008.  
Helm J. H., Katz L. G., Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Warszawa 2003.  
Krzyżewska J., Aktywizujące metody i techniki w edukacji, Suwałki 2000.  
Kwiatowska M., Podstawy pedagogiki przedszkolnej, WSiP, Warszawa 1988.  
Ogrodzka-Mazur E., Szuścik U., Zalewska-Bujak M. (red.), Edukacja małego dziecka, t. 2, Wychowanie 
i kształcenie w praktyce, Impuls, Kraków 2010. 
Majchrzak I., W obronie dziecięcego rozumu, Kraków 2007.  
Majchrzak I., Nazywanie świata - odimienna metoda nauki czytania, Kielce 2004.  
Muchacka B., Stymulowanie aktywności poznawczej dzieci w przedszkolu, Kraków 1999.  
Natororf A., Wasiluk K., Wychowanie plastyczne w przedszkolu, Warszawa 1991.  
Szuman S., O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1975.  
Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne w przedszkolu. Przewodnik metodyczny dla nauczyciela, Warszawa 
1999.  
Aktualne publikacje w czasopismach wybrane przez studenta, szczególnie czasopisma pedagogiczne: 
„Wychowanie w Przedszkolu”, „Bliżej Przedszkola”, „Doradca Dyrektora Przedszkola”. 

 

 


