POLISENSORYCZNE KODOWANIE
obrazem, dźwiękiem i ruchem
Szkolenie online prowadzi ALEKSANDRA SOZZO – trenerka, terapeutka SI

Dzieci uwielbiają zajęcia z kodowania! Tego rodzaju gry i zabawy można połączyć
z muzyką, rytmem, ćwiczeniem rozróżniania kolorów, części ciała, kierunków i położenia.
Naukę kodowania dla dzieci da się zorganizować na świeżym powietrzu – w ogrodzie czy w
parku. Zabawy z kodowania obrazem, dźwiękiem i ruchem wyrabiają zdolność koncentracji,
kształcą refleks, spostrzegawczość i pamięć, a dodatkowo integrują grupę. Zapraszamy na
inspirujące warsztaty z kodowania, z których wyniosą Państwo pomysły na ciekawe zajęcia z
wykorzystaniem tego, co jest w zasięgu wzroku, słuchu i dotyku.
Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
• prowadzenie polisensorycznych zajęć z kodowania
• wzbogacenie zajęć z kodowania o nowe formy aktywności.
• wykorzystanie ciekawych i nowatorskich technik na poprawę koncentracji uwagi,
spostrzegawczości, pamięci i refleksu podczas zajęć.
Tematyka:
•

Kilka słów teorii o związku pomiędzy słuchem, wzrokiem i dotykiem.

•

Kodowanie/dekodowanie schematów dźwiękowych lub muzycznych za pomocą
obrazków i/lub różnych faktur.

•

„Głowa, ramiona, kolana, pięty” – kodowanie/dekodowanie prostego rytmu za
pomocą własnego ciała.

•

Kodowanie sekwencji dźwiękowych przy użyciu sprzętów codziennego użytku.

•

Muzyczny kufer – pakiet materiałów do samodzielnego wydrukowania, autorska baza
plików video do wykorzystania w pracy na lekcji, przykładowe scenariusze zajęć do
wykorzystania w sali lub w terenie, praktyczne wskazówki do prowadzenia zajęć.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej;
Forma: online
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne
Termin:

19 lipca 2022 r., godz. 17.15 – 19.30
30 sierpnia 2022 r., godz. 17.15 – 19.30

Cena: 169 zł brutto/osobę
1490 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 10 osób
1890 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 20 osób, powyżej
– dopłata 30 zł brutto za osobę
(cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu)

Aleksandra Sozzo

– nauczycielka edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej; trenerka w zakresie edukacji włączającej; logopeda; terapeutka integracji
sensorycznej; absolwentka szkoły muzycznej; hipoterapeutka. Pasjonatka nietypowych
rozwiązań edukacyjnych i programów rozwijających potencjał dzieci; instruktorka harcerska.
Osoba prowadząca:

Zgłoszenia: TUTAJ
Więcej szkoleń: https://www.empiria.edu.pl/kalendarium

