
Rok z czasopismem

PAŹDZIERNIK



Witaj, Drogi Czytelniku!
Zanim zasiądziesz w Książek Kąciku,
Najpierw zapoznaj się z zasadami,
Jak się przyjaźnić należy z książkami.
Kiedy lekturę chcesz wziąć w swe ręce,
Musisz je najpierw umyć w łazience.
Książka nie lubi rączek brudasów,
Lepiej więc umyj je mydłem zawczasu.
A wiesz, do czego służą zakładki?
Używaj ich, by brzydko nie zginać kartki.
Gdy robisz sobie przerwę w czytaniu,
Pamiętaj o starannym jej zaznaczaniu.
Książka nie lubi również szarpania,
Zgniatania kartek i wyrywania.
Gdy zauważysz, że ktoś jej nie szanuje,
Zwróć mu uwagę, że źle postępuje.
Sprawa ostatnia – więc prośbę mamy!
Wszyscy w Kąciku o porządek dbamy.
Niech książki na półkach starannie stoją
I małych dzieci niech się nie boją.
Niech zapraszają do królestwa swego.
Bez książek świat smutny jest, miły kolego!

Iwona Pietrucha
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Narysuj ulubione warzywo
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Narysuj swoją parasolkę
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  1 października –  Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, 
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych,  
Światowy Dzień Ptaków, Międzynarodowy Dzień Muzyki 

  2 października –  Międzynarodowy Dzień bez Przemocy, 
Europejski Dzień Ptaków

  4 października – Światowy Dzień Zwierząt 
  5 października – Światowy Dzień Nauczyciela
  7 października – Światowy Dzień Uśmiechu 
  9 października -  Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego 
10 października – Światowy Dzień Drzewa
11 października – Dzień Dziewczynek
12 października – Dzień Bezpiecznego Komputera
13 października –  Światowy Dzień Wzroku, 

Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru, 
Dzień Ratownictwa Medycznego 

14 października – Dzień Edukacji Narodowej
15 października – Światowy Dzień Mycia Rąk 
18 października –  Dzień Poczty Polskiej, 

Dzień Listonosza 
20 października – Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni
22 października – Światowy Dzień Osób Jąkających się
24 października –  Światowy Dzień Walki z Otyłością,

Światowy Dzień Origami, 
Dzień bez E-maila, 
Międzynarodowe Święto Roweru  

25 października –  Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt,
Światowy Dzień Makaronu, Dzień Kundelka

28 października – Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów
30 października – Dzień Spódnicy
31 października – Światowy Dzień Oszczędzania

Październik jest ogłoszony Miesiącem Dobroci dla Zwierząt 
oraz Miesiącem Walki z Rakiem Piersi 



Storytelling with children
Cele warsztatów:

•	 How to start? – warsztatowe zaprezentowanie technik przy-
gotowywania historii do wykorzystania na zajęciach z języka 
obcego, zapoznanie z przykładowymi historiami. 

•	 Vivid storytelling – omówienie strategii bajania z dziećmi (jak 
przygotować się do opowiadania historii, na co zwracać uwa-
gę w trakcie opowieści), zaprezentowanie technik do wyko-
rzystania przy opowiadaniu historii, w tym technik włączania 
dzieci do opowieści (przykłady różnych aktywności).

•	 Storytelling follow-up – warsztatowe zaprezentowanie tech-
nik do wykorzystania (przykłady kreatywnych aktywności do 
pracy na podstawie opowiedzianej historii).

Czas trwania: 
•	 Od 4 do 8 godzin dydaktycznych – większa liczba godzin war- 

sztatowych przekłada się na pogłębienie tematu, poszerze-
nie przykładowych technik oraz umożliwia stworzenie (a na-
wet opowiedzenie!) własnej historii do wykorzystania na 
zajęciach z języka obcego. 

•	 MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA DWUDNIOWYCH WAR-
SZTATÓW połączonych z opowiadaniem historii.

Prowadzący: dr Marta Kotarba-Kańczugowska oraz mgr Witold 
Prymakowski.

Koszt: do indywidualnych ustaleń zależnie od liczby godzin oraz 
miejsca szkolenia (kosztów podróży). Cena za godzinę warsztatową 
wynosi od 250 zł. 

Ocenianie kształtujące w praktyce na zajęciach 
z języka obcego w przedszkolu oraz w klasach 
I–III: judge, nudge… or chocolate fudge?
Cele warsztatów:

•	 Ziarenko teorii – zaprezentowanie istoty oceniania kształtują-
cego (czym jest i czemu służy). 

•	 O co tyle zamieszania? – omówienie: co, po co i jak oceniamy 
na zajęciach z języka obcego w przedszkolu oraz w klasach I–III.

•	   Ocenianie kształtujące w praktyce – przedstawienie wybra-
nych technik oceniania kształtującego do wykorzystania na za-
jęciach z języka obcego w przedszkolu oraz w klasach I–III:

–  Obserwacja dziecka – zachowania językowe, pozajęzykowe, 
aktywność, motywacja.

–  Sterowane dialogi oraz lista kontrolna.
–  Technika klasowej gazetki.
–  Samoocena.
–  Ocena rówieśnicza.
–  Ocena opisowa – cząstkowa, całościowa.
–  Technika portfolio – indywidualnego, grupowego, klasowego.

Czas trwania: od 4 do 8 godzin dydaktycznych – większa liczba go-
dzin warsztatowych przekłada się na pogłębienie tematu, poszerze-

nie i bardziej szczegółowe omówienie przykładowych technik oraz 
umożliwia skonstruowanie własnego narzędzia służącego do ewalu-
acji pracy dzieci. 

Prowadzący: dr Marta Kotarba-Kańczugowska. 

Koszt: do indywidualnych ustaleń zależnie od liczby godzin oraz 
miejsca szkolenia (kosztów podróży). Cena za godzinę warsztatową 
wynosi od 150 zł.

Przedszkole otwarte na języki 
– różnojęzyczność w praktyce
Cele warsztatów:

•	 Mono, duo, multi? – zaprezentowanie idei różnojęzyczności 
i kształtowania kompetencji różnojęzycznej u dzieci w wie-
ku przedszkolnym. 

•	 Różnojęzyczność na co dzień – warsztatowe zaprezentowa-
nie technik do wykorzystania (przykłady kreatywnych aktyw-
ności do pracy z dziećmi).

•	 Różnojęzyczne bajanie – omówienie strategii bajania z wycho-
wankami jako aktywnej metody kształtowania różnojęzyczno-
ści u dzieci (jak przygotować się do opowiadania historii, na co 
zwracać uwagę w trakcie opowieści), zaprezentowanie tech-
nik do wykorzystania przy opowiadaniu historii, w tym włą-
czania dzieci do opowieści (przykłady różnych aktywności).

Czas trwania:
•	 Od 4 do 8 godzin dydaktycznych – większa liczba godzin 

warsztatowych przekłada się na pogłębienie tematu, posze-
rzenie przykładowych technik oraz umożliwia skonstruowa-
nie (a nawet opowiedzenie!) własnej historii. 

•	 MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA DWUDNIOWYCH WAR-
SZTATÓW połączonych z opowiadaniem historii.

Prowadzący: dr Marta Kotarba-Kańczugowska oraz mgr Witold 
Prymakowski. 

Koszt: do indywidualnych ustaleń zależnie od liczby godzin oraz 
miejsca szkolenia (kosztów podróży). Cena za godzinę warsztatową 
wynosi od 250 zł.

„Przedszkolne ABC” zaprasza na szkolenia  
dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych klas I–III

Mali słuchacze – wielkie oczekiwania 
Język obcy w przedszkolu i szkole

Prowadzący zajęcia: 
dr Marta-Kotarba Kańczugowska – pedagog, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka Akademii Pedagogiki Specjalnej 
w Warszawie, teoretyk i praktyk metodyki wczesnego nauczania języków obcych; badawczo interesuje się innowacjami pedagogicz-
nymi w procesie kształcenia oraz problematyką kształtowania kompetencji różnojęzycznej u dzieci.

mgr Witold Prymakowski – psycholog, trener, specjalista z dziedziny storytellingu w biznesie; na co dzień pomaga prezenterom 
i menedżerom występować przed publicznością, łącząc doświadczenia terapeutyczne i coachingowe. 

Zapisy na szkolenia: http://www.przedszkolneabc.pl/107,Szkolenia.html



Wypełniony formularz można odesłać pocztą na adres Redakcji:
„Przedszkolne ABC”, ul. Maklakiewicza 13/6, 02-642 Warszawa.

Zamówienie można złożyć również przez stronę internetową: http://www.przedszkolneabc.pl/.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 794 994 190.

Cena jednego egzemplarza wynosi 24 zł (z VAT). Koszty wysyłki prenumeraty rocznej pokrywa Wydawca.

* Proszę wypełnić w przypadku instytucji.
** Proszę wpisać krzyżyk w wybrane pole.

Formularz zamówienia
prenumeraty czasopisma

dAne zAmAWiAjąCego / dAne do fAKTury dlA insTyTuCji*

Imię i nazwisko osoby zamawiającej

Nazwa instytucji*

Kod pocztowy, miejscowość

Wysyłając formularz zamówienia, wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę „Przedszkolne ABC”
Małgorzata Narożnik, ul. Maklakiewicza 13/6, 02-642 Warszawa w celach marketingowych i zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej
przesyłanej drogą elektroniczną.

W przypadku przedłużenia prenumeraty 
udzielamy rABATu w wysokości 5%

Ulica, nr domu i mieszkania

NIP*

Zamawiam:

Telefon (z numerem kierunkowym)

Adres e-mail

Miejscowość i data

Podpis osoby zamawiającej Pieczątka instytucji i podpis osoby upoważnionej*

jedenaście
kolejnych wydań** 264 zł

sześć
kolejnych wydań** 144 zł


