OD SENSORYKI DO MATEMATYKI
Jak realizować edukację matematyczną wykorzystując zasoby
integracji sensorycznej
Szkolenie online z Martą Piegzą – certyfikowaną terapeutką integracji
sensorycznej, nauczycielką edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Jaki jest wpływ zmysłów na naukę? Jak uczy się mózg? Dlaczego jedni wolą słuchać, inni
czytać, a jeszcze innym chodzenie pozwala utrwalić zdobyte informacje? Zwykłe siedzenie w
kole, czy w ławce to przeżytek. Wykorzystanie w procesie uczenia się zasobów integracji
sensorycznej wspomoże dziecko w efektywnym przyswajaniu wiedzy. Połączenie wiedzy o
integracji sensorycznej z królową nauk – matematyką – to świetny duet. Razem mogą znacznie
usprawnić proces uczenia się. Razem mogą więcej!
Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
• Wykorzystanie zasobów integracji sensorycznej, jako bazy do nauczania matematyki w
przedszkolu, klasach I-III, jak i w klasach wyższych szkoły podstawowej, szczególnie dla
dzieci mających zaległości w zrozumieniu podstaw matematyki,
• Poznanie kluczowych obszarów edukacji matematycznej, stanowiących filary do
zrozumienia bardziej skomplikowanych treści matematycznych,
• Przeprowadzenie ciekawych sensorycznych zajęć kształtujących podstawowe
umiejętności matematyczne takie jak rytmy, umiejętność logicznego i abstrakcyjnego
myślenia, liczenie na sensorycznych konkretach,
• Wykorzystanie do zajęć matematycznych nieoczywistych rekwizytów, angażujących w
proces uczenia się wiele zmysłów, nie tylko tych podstawowych jak wzrok i słuch.
TEMATYKA:
• Jak uczy się mózg? Budowa mózgu i opis obszarów powiązanych z procesem uczenia
się.
• Układy zmysłowe.
• Integracja sensoryczna podstawą królowej nauk.
• Kluczowe obszary edukacji matematycznej.
• Kuchenne sposoby na naukę matematyki.
• Zabawy sensoryczne ułatwiające naukę rytmów.
• Nauka liczenia i przeliczenia na sensorycznych konkretach.
• Mierzenie, ważenie, sensoryczne ułamki.
• Zabawy kształtujące orientację przestrzenną i świadomość własnego ciała.
• Gry i zabawy sensoryczne wspierające naukę logicznego i abstrakcyjnego myślenia.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Forma: online
Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne
Termin: 17.05.2022 r., godz. 17:00 – 19:15
Cena: 149 zł brutto/osobę

1790 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej
(grupa do 20 osób, powyżej 20 – dopłata 30 zł/osobę)
(cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu)
Osoba prowadząca: Marta

Piegza – pedagog, absolwentka Akademii Pedagogicznej im. KEN

w Krakowie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, oraz Zarządzanie
w Oświacie. Wieloletni dyrektor przedszkola, oraz nauczyciel edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej. Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej współorganizujący
praktykę terapeutyczną dla dzieci wykazujących zaburzenia SI, autystycznych, oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Twórca Centrum Edukacji e-Learningowej
dla Nauczycieli promującego specjalistyczną wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii
i integracji sensorycznej wśród nauczycieli żłobków, przedszkoli i klas młodszych szkolnych.
Aktualnie także studentka IV roku psychologii klinicznej i osobowości w WSB-NLU w Nowym
Sączu. Chociaż jej doświadczenie zawodowe i zainteresowania przede wszystkim krążą wokół
rozwoju dziecka, ukończyła także geologię i prospekcję złóż na AGH w Krakowie, a zdobytą
wiedzę wykorzystuje głównie w pracy pedagogicznej.

Zgłoszenia na stronie www.empiria.edu.pl,
zakładka ZGŁOSZENIA na szkolenia otwarte

