
 

 

 
 

 

 

 

19.05.2022r. 
czwartek  

  
08:30-09:00  Rejestracja uczestników 

09:00-09:05 

Sesja 
plenarna 

Oficjalne otwarcie  

09:05-09:45 Jak wspierać rozwój dziecka?  
dr Marzena Żylińska 

09:45-10:15 Program eTwinning w przedszkolu - korzyści dla placówki 
Monika Regulska -  Krajowe Biuro eTwinning 

10:15-10:35  Przerwa kawowa 

Podział na grupy 
warsztatowe*: 

grupa I grupa II grupa III grupa IV grupa V 

*uczestnicy wybierają uczestnictwo w czterech z pięciu sesji warsztatowych 

10:35-11:30 
Sesje 

warsztatow
e 

Gramy…. 
Przygodę z 

eTwinningiem 
rozpoczynamy 

K. Brenk,  
A. Majkowska 

Kolorowy 
potwór … czyli 
coś w sam raz 
by ukoić nerwy 

 
Anna Urbasik 

eTwinning: 
przygoda na 

patyku 
 

Anna 
Krzyżanowska 

Dywanowa 
matematyka 

zachwyci 
każdego smyka  

D.Wilk, 
A. Wilczyńska 

Mały Artysta  
to JA 

 

Beata Wójcik 
 

11:30-11:50  Przerwa kawowa 

11:50-12:45 
Sesje 

warsztatow
e 

Gramy…. 
Przygodę z 

eTwinningiem 
rozpoczynamy 

K. Brenk,  
A. Majkowska 

Kolorowy 
potwór … czyli 
coś w sam raz 
by ukoić nerwy 

 
Anna Urbasik 

eTwinning: 
przygoda na 

patyku 
 

Anna 
Krzyżanowska 

Dywanowa 
matematyka 

zachwyci 
każdego smyka  

D.Wilk, 
A. Wilczyńska 

Mały Artysta  
to JA 

 

Beata Wójcik 
 

12:45-13:35  Obiad 

13:35-14:30 
Sesje 

warsztatow
e 

Gramy…. 
Przygodę z 

eTwinningiem 
rozpoczynamy 

K. Brenk,  
A. Majkowska 

Kolorowy 
potwór … czyli 
coś w sam raz 
by ukoić nerwy 

 
Anna Urbasik 

eTwinning: 
przygoda na 

patyku 
 

Anna 
Krzyżanowska 

Dywanowa 
matematyka 

zachwyci 
każdego smyka  

D.Wilk, 
A. Wilczyńska 

Mały Artysta  
to JA 

 

Beata Wójcik 
 

14:30-14:50  Przerwa kawowa 

14:50-15:45 
Sesje 

warsztatow
e 

Gramy…. 
Przygodę z 

eTwinningiem 
rozpoczynamy 

K. Brenk,  
A. Majkowska 

Kolorowy 
potwór … czyli 
coś w sam raz 
by ukoić nerwy 

 
Anna Urbasik 

eTwinning: 
przygoda na 

patyku 
 

Anna 
Krzyżanowska 

Dywanowa 
matematyka 

zachwyci 
każdego smyka  

D.Wilk, 
A. Wilczyńska 

Mały Artysta  
to JA 

 

Beata Wójcik 
 

15:45-16:00  Zakończenie konferencji i rozdanie certyfikatów 



 

 

 
 
 

 
 
Opis sesji warsztatowych: 
 

eTwinning: przygoda na patyku -  Anna Krzyżanowska  
 
„W ramach spotkania podzielę się swoim doświadczeniem z zakresu podejmowania działań projektowych 
inspirowanych literaturą i światem przyrody. Proste, choć nieoczywiste rozwiązania oraz gotowość do podążania 
za naturalną ciekawością i pomysłowością małego dziecka, pozwalają na realizację podstawy programowej w 
klimacie zabawy i współpracy. Tym razem towarzyszyć nam będzie niepozorny Pan Patyk - bohater wierszowanej 
opowieści Julii Donaldson. Eksploracja otaczającego świata razem z Patykiem to przygoda pełna  
niespodzianek ... Zapraszam!“ 
 
 

Mały Artysta to JA -  Beata Wójcik 
 
„Na warsztaty zapraszam wszystkich zainteresowanych realizacją artystyczno-językowych projektów eTwinning, 
które pomagają wyzwolić w dzieciach pokłady artystycznej inwencji twórczej z elementami języka angielskiego 
w tle. W trakcie sesji wspólnie przetestujemy narzędzia TIK wspierające kreatywność i wyobraźnię dzieci 
(graficzne i animacyjne). Przyjrzymy się programom, które uatrakcyjnią pracę w edukacji przedszkolnej (quizy, 
historyjki i opowiadania). Są proste i intuicyjne w użyciu, a przede wszystkim angażujące i motywujące dzieci 
do wspólnej zabawy. Świetnie sprawdzą się także podczas realizacji projektów edukacyjnych.“ 
 
 

Dywanowa matematyka zachwyci każdego smyka - Dominika Wilk, Anna Wilczyńska  

„Uczestnicy warsztatów doświadczą różnych aktywności na dywanie i ekranie, które kształtują kluczowe 
kompetencje przedszkolaków, uczących współpracy, rozwijających umiejętności matematyczne i językowe. 
Postaramy się również zaszczepić dwujęzycznego bakcyla.“ 
 

Kolorowy potwór … czyli coś w sam raz by ukoić nerwy - Anna Urbasik 
 

Kolorowy potwór jest bardzo zmieszany i zagubiony. Dopiero mała dziewczynka proponuje podzielenie 
wszystkich emocji, jakie go dręczą, i ich klasyfikację kolorystyczną.  Podczas warsztatów poznamy sposoby  
rozpoznawania i nazywania uczuć. Tytułowy potwór podpowie, co robić, gdy wszystkie się zaplączą, a my nagle 
poczujemy się nerwowi i zagubieni. 
 

Gramy…. Przygodę z eTwinningiem rozpoczynamy - Katarzyna Brenk, Agata Majkowska 

„Podczas spotkania pokażemy, że już na początku przygody z eTwinningiem można pracować               
w przedszkolu  projektowo. Zaproponujemy kreatywne gry stworzone przez dzieci, nie tylko dla dzieci. Gry 
znane od pokoleń, a jednak w innej odsłonie. Opowiemy, jak nasz pionierski projekt Swobodna zabawa w 
połączeniu z nieograniczoną kreatywnością dzieci, stał się inspiracją do konstruowania gier, według pomysłu 
najmłodszych.“ 
 

 

  

  


