
Edukacja przedszkolna  i wczesnoszkolna,    zagadnienia na egzamin końcowy  

 

Zagadnienia z pedagogiki przedszkolnej 

1. Znaczenie edukacji przedszkolnej dla rozwoju dziecka. 

2. Cele wychowania przedszkolnego. 

3. Cechy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 

4. Zalety i wady zmian w edukacji przedszkolnej na przełomie wieków.  

5. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego -  podstawowe założenia i 

ich interpretacja 

6. Formy organizacyjne edukacji przedszkolnej 

7. Działacze pedagogiczni i społeczni zasłużeni dla rozwoju edukacji 

przedszkolnej w Polsce. 

8. Znaczenie zabawy dla rozwoju dziecka. 

9. Pojęcie i cechy zabawy. 

10. Funkcje zabaw 

11. Rodzaje zabaw. 

12. Tradycyjne i innowacyjne sposoby pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym 

13. Wskaźniki dojrzałości do uczenia się matematyki. 

14. Dziecko uzdolnione matematycznie. 

15. Aktywność dziecka jako czynnik rozwoju. 

16. Sposoby wspierania rozwoju aktywności muzycznej dziecka w wieku 

przedszkolnym. 

17. Aktywność twórcza- pojęcie i znaczenie. 

18. Wychowanie przedszkolne w Polsce w świetle obowiązujących przepisów 

prawa oświatowego 

19. Charakterystyka rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka w wieku 

przedszkolnym 

20. Uczucia i emocje dzieci w wieku przedszkolnym 

21. Rola przedszkola w stymulowaniu rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci 

22. Rola rodziny w rozwoju społecznym dziecka 

23. Znaczenie doświadczeń rodzinnych dla prawidłowego rozwoju dziecka 

24. Rola ojca w życiu dziecka w wieku przedszkolnym 

25. Grupa przedszkolna jako podstawowy teren doświadczeń społecznych dziecka 

26. Interakcje społeczne w grupie przedszkolnej 

27. Rodzina w percepcji dzieci w wieku przedszkolnym w świetle literatury 

przedmiotu 

28. Miejsce zajęć dodatkowych w edukacji przedszkolnej 

29. Wpływ mediów na dziecko w wieku przedszkolnym 

30. Czynniki warunkujące proces adaptacji do przedszkola 

31. Działania nauczyciela ułatwiające adaptację dziecka do przedszkola 

32. Przyczyny i objawy nadpobudliwości psychoruchowej dziecka 

33. Założenia systemu edukacyjnego Montessori 

34. Zasady pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach Montessori 

35. Miejsce książki pomocniczej w edukacji przedszkolnej 



36. Rola środowisk wychowawczych w rozwijaniu mowy i myślenia  dziecka. 

37. Cele kształcenia środowiskowego oraz metody ich realizacji. 

38. Podstawowe założenia edukacji regionalnej i wielokulturowej. 

39. Sposoby wprowadzania dzieci w wieku przedszkolnym w świat wartości 

regionalnych  i   przyrodniczych. 

40. Podstawowe formy działalności dziecka w przedszkolu. 

41. Wykorzystanie metody projektów w pracy z małym dzieckiem. 

42. Wycieczka jako jedna z form pracy z  dziećmi w  wieku  przedszkolnym. 

43. Rola zabaw badawczych w rozwijaniu pojęć przyrodniczych dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

44. Znaczenie wycieczek i spacerów w rozwoju poznawczym małego dziecka. 

45. Rola przedszkola w kształtowaniu zachowań prozdrowotnych. 

46. Sposoby promowania zdrowia w przedszkolu. 

47. Rodzaje i funkcje ogrodów przedszkolnych. 

48. Sposoby wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym. 

49. Znaczenie gier i zabaw logopedycznych w profilaktyce wad wymowy. 

50. Pojęcie i zakres literatury dla dzieci. 

51. Współczesne problemy funkcjonowania książki dziecięcej i czytelnictwa dzieci. 

52. Inicjacje literackie dziecka do trzeciego roku życia. 

53. Funkcje literatury dla dzieci. 

54. Formy pracy z literaturą dziecięcą wykorzystywane w przedszkolu. 

55. Znaczenie książek obrazkowych w rozwoju dziecka. 

56. Kryteria oceny książek dla dzieci. 

57. Znaczenie środowiska rodzinnego w udostępnianiu i uprzystępnianiu dziecku 

książki. 

58. Nauka czytania i pisania a możliwości, potrzeby i zainteresowania dziecka w 

wieku przedszkolnym. 

59. Współczesne ujęcie umiejętności czytania i pisania.  

60. Rozwojowe i organizacyjne (w tym programowe) uwarunkowania procesu 

nauki czytania i pisania.  

61. Dojrzałość do nauki czytania oraz jej specyficzne i niespecyficzne komponenty.  

62. Zakres działań wychowawczo-dydaktycznych rozwijających umiejętności 

cząstkowe i właściwości psychiczne dziecka, niezbędne do osiągnięcia 

dojrzałości do nauki czytania i pisania.  

63. Rola środowisk wychowujących we wspomaganiu dziecka w osiąganiu stanu 

gotowości do nauki czytania i pisania.  

64. Alternatywne metody wczesnego wprowadzania dziecka w świat pisma. 

 

Zagadnienia z pedagogiki wczesnoszkolnej 

1. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej- zadania, funkcje, cechy osobowości. 

2.  Funkcje i zadania edukacji wczesnoszkolnej  

3.  Kompetencje nauczyciela wspomagającego rozwój małego dziecka  

4.  Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej 

5.  Prawa dziecka 

6. Rozwój społeczny dziecka w okresie wczesnej edukacji; teorie rozwoju 

człowieka 



7.  Koncepcja kształcenia zintegrowanego w Polsce 

8. Swoistość pedagogiki wczesnoszkolnej jako subdyscypliny pedagogiki 

9.  Współczesne koncepcje nauczania integralnego 

10. Teoria inteligencji wielorakich H. Gardnera i jej odzwierciedlenie w edukacji 

wczesnoszkolnej 

11.  Kompetencje kluczowe nabywane przez uczniów w toku edukacji 

wczesnoszkolnej 

12. Aktywizujące metody i techniki nauczania w edukacji wczesnoszkolnej 

13. Podstawy merytoryczne i psychologiczne czynnościowego nauczania 

matematyki 

14. Wieloaspektowość pojęcia liczby naturalnej – poznawanie pojęć liczbowych w 

początkowej edukacji matematycznej 

15. Pojęcie działania arytmetycznego w początkowej edukacji matematycznej 

16. Rodzaje zadań tekstowych rozwiązywane w klasach początkowych 

17.  Zadania tekstowe niestandardowe w początkowym nauczaniu matematyki 

18.  Metody rozwiązywania zadań tekstowych w klasach I-III 

19. Nauczanie geometrii w klasach początkowych 

20.  Pojęcie i struktura czynności czytania 

21. Pojęcie i struktura czynności pisania 

22.  Etapy nauki czytania i pisania – zadania realizowane na poszczególnych 

etapach 

23. Metody nauki czytania- tok postępowania metodycznego przy wprowadzeniu 

nowej litery w klasie I 

24. Pojęcie i struktura umiejętności czytania ze zrozumieniem 

25. Etapy opracowywania czytanek w klasach I-III 

26. Praca z lekturą w klasach początkowych 

27. Podstawowe i pomocnicze formy wypowiedzi realizowane w klasach 

początkowych 

28. Rodzaje ćwiczeń słownikowo- frazeologicznych w klasach I-III 

29. Rodzaje ćwiczeń ortograficznych realizowanych w klasach I-III 

30. Cele i treści edukacji środowiskowej na poziomie elementarnym 

31. Swoistość metod nauczania-uczenia się stosowanych przy poznawaniu 

środowiska 

32. Tematyka przyrodnicza w kształceniu zintegrowanym 
33. Sposoby realizacji zagadnień geograficznych z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym 

34. Wybrane obszary edukacji dla bezpieczeństwa dzieci 

35. Rola wycieczek w edukacji środowiskowej 

36.  Kształcenie postaw oraz umiejętności społecznego zachowania się u uczniów klas 

początkowych 
 


