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1. Metody uczenia się - nauczania w klasach I-III.  

2. Metody wychowania stosowane w przedszkolu i na I etapie edukacji szkolnej.   

3. Typy i struktura lekcji jako formy organizacyjnej w edukacji wczesnoszkolnej.  

4. Metody w edukacji przedszkolnej – podział, przykłady zastosowania.  

5. Gry i zabawy w edukacji przedszkolnej i na I etapie edukacji szkolnej.   

6. Organizacja dnia w przedszkolu (dla 3, 4, 5, 6 – latków).  

7. Diagnoza i jej zastosowanie w planowaniu pracy  nauczyciela  przedszkola i klas I-III 

szkoły podstawowej.   

8. Ocenianie uczniów na I etapie edukacji szkolnej; formy i funkcje oceny szkolnej.  

9. Planowanie w pracy zawodowej nauczyciela przedszkola i klas I-III; rodzaje planów, 

cechy dobrego planu.  

10. Awans zawodowy nauczyciela; stopnie awansu zawodowego i warunki ich osiągania.   

11. Edukacja przyrodnicza w przedszkolu i w klasach I-III, charakterystyka porównawcza 

celów i treści.   

12. Edukacja polonistyczna w przedszkolu i w klasach I-III, charakterystyka 

porównawcza celów i treści.  

13. Edukacja fizyczna i zdrowotna w przedszkolu i w klasach I-III, charakterystyka 

porównawcza celów i treści.  

14. Edukacja artystyczna w przedszkolu i w klasach I-III, charakterystyka porównawcza 

celów i treści.  

15. Edukacja społeczno-etyczna w przedszkolu i w klasach I-III, charakterystyka 

porównawcza celów i treści.  

16. Rozwój społeczno – emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym w kontekście pracy wychowawczej nauczyciela przedszkola                    

i kl. I – III.  

17. Awans zawodowy nauczyciela.  

18. Literatura dla dzieci;  jej gatunki i funkcje.  



19. Formy wypowiedzi uczniów w klasach I-III i ich zastosowanie w szkole i w życiu.  

20. Metody nauki czytania; metodyka opracowania nowego tekstu.  

21. Metody nauki pisania; metodyka opracowania nowej litery.  

22. Analiza utworów literackich na I etapie edukacji szkolnej.  

23. Sposoby kształtowania kompetencji ortograficznych uczniów kl. I – III;  wybrane 

koncepcje nauczania ortografii.   

24. Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej w nauczaniu zintegrowanym.  

25. Podstawy metodyczne kształtowania pojęć: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, 

dzielenie.  

26. Rola zadań tekstowych w kształceniu matematycznym.  

27. Charakterystyka podstawowych założeń systemu zintegrowanego kształcenia kl. I-III.  

28. Metoda czynnościowa poznawania pojęć – podstawowe zasady, operacje, typy 

ćwiczeń.  

29. Środki dydaktyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; rodzaje ( według 

wybranej klasyfikacji), funkcje, przykłady zastosowania.  

30. Wychowanie a rozwój w koncepcjach J. Piageta, J Brunera i L. Wygotskiego – 

charakterystyka porównawcza.  

  

  

  

  


