
 Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 

Studia niestacjonarne 2 rok, jednolite magisterskie 

Semestr zimowy 2021/2022 

09.10.2021 SOBOTA 

ONLINE 

8:15-12:00 (5 godzin) 
Podstawy higieny i bezpieczeostwa z ergonomią- wykład 

dr G. Piechaczek-Ogierman 

12:30-14:00 (2 godziny) 
Metodyka edukacji wczesnoszkolnej- wykład 

dr hab. B. Oelszlaeger-Kosturek, prof. UŚ 

14:15-16:30 (3 godziny) 
Podstawy kształcenia kultury fizycznej- dwiczenia 

dr T. Szurmik 

16:45-19:00 (3 godziny) 
Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej- dwiczenia 

dr I. Łuc 

 

 10.10.2021 NIEDZIELA 

ONLINE 

10:30-12:00 (2 godziny) 
Podstawy edukacji plastycznej dziecka- wykład 

prof. dr hab. U. Szuścik 

12:30-14:00 (2 godziny) 
Metodyka edukacji wczesnoszkolnej- wykład 

dr hab. B. Oelszlaeger-Kosturek, prof. UŚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 

Studia niestacjonarne 2 rok, jednolite magisterskie 

Semestr zimowy 2021/2022 

 

16.10.2021 SOBOTA 

ONLINE 

8:00-11:45 (5 godzin) 
Podstawy edukacji muzycznej dziecka- wykład 

dr A. Trzcionka- Wieczorek 

12:15-16:00 (5 godzin) 
Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej- wykład 

dr R. Raszka 

16:15-19:15 (4 godziny) 
Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej- dwiczenia 

dr I. Łuc 

 

 

 

17.10.2021 NIEDZIELA 

online 

Grupa I Grupa II 

8:00-9:30 (2 godziny) 
Metodyka edukacji wczesnoszkolnej- zajęcia 

praktyczne- zajęcia organizacyjne - 
laboratorium 

mgr J. Gąszczak-Wilde 
Kolejne spotkania w piątki- do ustalenia z 

prowadzącym 

8:00-9:30 (2 godziny) 
Metodyka wychowania przedszkolnego- 

zajęcia praktyczne- zajęcia organizacyjne- 
laboratorium 

mgr A. Gaweł- Mirocha 
Kolejne spotkania w piątki- do ustalenia z 

prowadzącym 

9:45-11:15 (2 godziny) 
Metodyka wychowania przedszkolnego- zajęcia 

praktyczne- zajęcia organizacyjne- 
laboratorium 

mgr A. Gaweł- Mirocha 
Kolejne spotkania w piątki- do ustalenia z 

prowadzącym 

9:45-11:15 (2 godziny) 
Metodyka edukacji wczesnoszkolnej- zajęcia 

praktyczne- zajęcia organizacyjne- 
laboratorium 

mgr S. Ryszawy 
Kolejne spotkania w piątki- do ustalenia z 

prowadzącym 

11:45-14:00 (3 godziny) 
Podstawy higieny i bezpieczeostwa z ergonomią- wykład 

dr G. Piechaczek-Ogierman 

 Grupa II 

 14:15-18:00 (5 godzin) 
Technologie informacyjno-komunikacyjne- 

laboratorium 
dr hab. E. Smyrnova-Trybulska, prof. UŚ 

s. 19 



 

23.10.2021 SOBOTA 

ONLINE 

8:30-11:30 (4 godziny) 
Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej- dwiczenia 

dr I. Łuc 

11:45-13:15 (3 godziny) 
Blok fakultatywny E- Członek zespołu/zespołów- dwiczenia 

dr B. Chojnacka-Synaszko 

13:30-17:15 (5 godzin) 
Podstawy edukacji muzycznej dziecka- wykład 

dr A. Trzcionka- Wieczorek 

 

 

24.10.2021 NIEDZIELA 

ONLINE 

8:00-11:45 (5 godzin) 
Metodyka edukacji społecznej i przyrodniczej w przedszkolu i klasach I-III- wykład 

dr hab A. Róźaoska, prof. UŚ 

12:15-16:00 (5 godzin) 
Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej- wykład 

dr R. Raszka 

Grupa I 

16:05-19:50 (5 godzin) 
Technologie informacyjno-komunikacyjne- 

laboratorium 
dr hab. E. Smyrnova-Trybulska, prof. UŚ 

s. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 

Studia niestacjonarne 2 rok, jednolite magisterskie 

Semestr zimowy 2021/2022 

13.11.2021 SOBOTA 

s. 21 

8:30-12:15 (5 godzin) 
Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej- dwiczenia 

dr R. Raszka 

13:00-16:00 (4 godziny) 
Podstawy kształcenia kultury fizycznej- dwiczenia 

dr T. Szurmik 

16:15-19:15 (4 godziny) 
Zabawa w stymulacji rozwoju mowy dziecka- dwiczenia 

dr hab. M. Bortliczek, prof. UŚ 

 

14.11.2021 NIEDZIELA 

s. 21 

8:30-12:15 (5 godzin) 
Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej- wykład 

dr I. Łuc 

12:30-14:00 (2 godziny) 
Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej- dwiczenia 

dr I. Łuc 

14:15-18:00 (5 godzin) 
Język obcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27.11.2021r.  SOBOTA 

s. 21 

10:15-11:45 (2 godziny) 
Metodyka edukacji wczesnoszkolnej- dwiczenia 

dr hab. B. Oelszlaeger-Kosturek, prof. UŚ 

12:15-14:30 (3 godziny) 
Blok fakultatywny E- Członek zespołu/zespołów- dwiczenia 

dr B. Chojnacka-Synaszko 

14:45-18:30 (5 godzin) 
Metodyka edukacji społecznej i przyrodniczej w przedszkolu i klasach I-III- dwiczenia 

dr hab A. Różaoska, prof. UŚ 

 

28.11.2021 NIEDZIELA 

online 

8:30-12:15 (5 godzin) 
Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej- wykład 

dr I. Łuc 

12:30-14:00 (2 godziny) 
Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej- dwiczenia 

dr I. Łuc 

14:15-18:00 (5 godzin) 
Język obcy 

 

04.12.2021 SOBOTA 

s. 21 

8:30-11:30 (4 godziny) 
Metodyka edukacji wczesnoszkolnej- dwiczenia 

dr hab. B. Oelszlaeger-Kosturek, prof. UŚ 

11:45-15:30 (5 godzin) 
Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej- dwiczenia 

dr R. Raszka 

16:00-17:30 (2 godziny) 
Podstawy edukacji plastycznej dziecka- wykład 

prof. dr hab. U. Szuścik 

 

 

 

 

 

 



 

11.12.2021 SOBOTA 

online 

8:30-12:15 (5 godzin) 
Metodyka edukacji wczesnoszkolnej- dwiczenia 

dr hab. B. Oelszlaeger-Kosturek, prof. UŚ 

Grupa I Grupa II 

 12:45-16:30 (5 godzin) 
Technologie informacyjno-komunikacyjne- 

laboratorium 
dr hab. E. Smyrnova-Trybulska, prof. UŚ 

s. 19 

 

18.12.2021 SOBOTA 

s. 21 

10:00-12:15 (3 godziny) 
Metodyka edukacji społecznej i przyrodniczej w przedszkolu i klasach I-III- dwiczenia 

dr hab A. Róźaoska, prof. UŚ 

12:30-16:15 (5 godzin) 
Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej- dwiczenia 

dr R. Raszka 

16:30-18:00 (2 godziny) 
Podstawy edukacji plastycznej dziecka- wykład 

prof. dr hab. U. Szuścik 

 

19.12.2021 NIEDZIELA 

s. 21 

8:00-11:45 (5 godzin) 
Podstawy edukacji muzycznej dziecka- dwiczenia 

dr A. Trzcionka- Wieczorek 

12:15-16:00 (5 godzin) 
Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej- dwiczenia 

dr R. Raszka 

 

 15.01.2022 SOBOTA 

online 

08:00-11:00 (4 godziny) 
Metodyka edukacji społecznej i przyrodniczej w przedszkolu i klasach I-III- wykład 

dr hab A. Róźaoska, prof. UŚ 

11:30-14:30 (4 godziny) 
Podstawy edukacji plastycznej dziecka- wykład 

prof. dr hab. U. Szuścik 

14:45-17:00 (3 godziny) 



Podstawy kształcenia kultury fizycznej- dwiczenia 
dr T. Szurmik 

 

16.01.2022 NIEDZIELA 

s. 21 

8:00-11:45 (5 godzin) 
Podstawy edukacji muzycznej dziecka- dwiczenia 

dr A. Trzcionka- Wieczorek 

12:15-13:45 (2 godziny) 
Zabawa w stymulacji rozwoju mowy dziecka- dwiczenia 

dr hab. M. Bortliczek, prof. UŚ 

14:00-18:45 (5 godzin) 
Język obcy 

 

    22.01.2022 SOBOTA 

s. 21 

8:30-12:15 (5 godzin) 
Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej- dwiczeo 

dr I. Łuc 

12:45-15:45 (4 godziny) 
Zabawa w stymulacji rozwoju mowy dziecka- dwiczenia 

dr hab. M. Bortliczek, prof. UŚ 

16:00-19:45 (5 godzin) 
Język obcy 

 

23.01.2022 NIEDZIELA 

online  

Grupa I Grupa II 

8:00-9:30 
Metodyka edukacji wczesnoszkolnej- zajęcia 

praktyczne- Zajęcia podsumowujące- 
laboratorium 

mgr J. Gąszczak-Wilde 
 

8:00-09:30 (2 godziny) 
Metodyka wychowania przedszkolnego- zajęcia 

praktyczne- - laboratorium 
mgr A. Gaweł- Mirocha 

 

9:45-11:15 (2 godziny) 
Metodyka wychowania przedszkolnego- 

zajęcia praktyczne- zajęcia podsumowujące - 
laboratorium 

mgr A. Gaweł- Mirocha 
 

9:45-11:15 (2 godziny) 
Metodyka edukacji wczesnoszkolnej- zajęcia 

praktyczne- Zajęcia podsumowujące- 
laboratorium 

mgr S. Ryszawy 
 

11:30-13:00 (2 godziny) 
Podstawy higieny i bezpieczeostwa z ergonomią- wykład 

dr G. Piechaczek-Ogierman 

Grupa I  

13:15-17:00 (5 godzin)  



Technologie informacyjno-komunikacyjne- 
laboratorium 

dr hab. E. Smyrnova-Trybulska, prof. UŚ 
s. 19 

 

29.01.2022 SOBOTA 

s. 21 

8:00-11:45 (4 godziny) 
Blok fakultatywny E- Członek zespołu/zespołów- dwiczenia 

dr B. Chojnacka-Synaszko 

12:00-15:45 (5 godzin) 
Metodyka edukacji wczesnoszkolnej- 2 wykład+ 3 godziny dwiczeo 

dr hab. B. Oelszlaeger-Kosturek, prof. UŚ 

16:00-18:15 (3 godziny) 
Metodyka edukacji społecznej i przyrodniczej w przedszkolu i klasach I-III- dwiczenia 

dr hab A. Róźaoska, prof. UŚ 

 


