
 Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 

Studia niestacjonarne 3 rok, jednolite magisterskie 

Semestr zimowy 2021/2022 

09.10.2021 SOBOTA 

s. 017 

08:30-12:15 (5 godzin) 
Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach I-III- dwiczenia 

dr A. Trzcionka-Wieczorek 

12:45-16:30 (5 godzin) 
Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej- dwiczenia 

dr hab. I. Łuc, prof. UŚ 

16:45-19:45 (4 godziny) 
Pedagogika specjalna- wykład 

dr S. Wrona 

 

 10.10.2021 NIEDZIELA 

online 

8:30-12:15 (5 godzin) 
Blok fakultatywny D- spolegliwy opiekun- dwiczenia 

dr H. Simo 

12:45-16:30 (5 godzin) 
Podstawy edukacji technicznej w przedszkolu i klasach I-III- wykład 

dr W. Walkowska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 

Studia niestacjonarne 3 rok, jednolite magisterskie 

Semestr zimowy 2021/2022 

 

16.10.2021 SOBOTA 

s. 017 

9:45-12:00 (3 godziny) 
Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej- dwiczenia 

dr R. Raszka 

13:00-16:00 (4 godziny)  
Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej- dwiczenia 

dr hab. I. Łuc, prof. UŚ 

16:15-19:15 (4 godziny) 
Pedagogika specjalna- dwiczenia 

dr S. Wrona 

 

 

17.10.2021 NIEDZIELA 

online 

8:30-11:30 (4 godziny) 
Media w pracy nauczyciela- dwiczenia 

dr T. Kopczyński 

11:45-14:00 (3 godziny) 
Podstawy edukacji informatycznej- wykład 

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

14:30-18:15 (5 godzin) 
Podstawy edukacji technicznej w przedszkolu i klasach I-III- wykład 

dr W. Walkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 

Studia niestacjonarne 3 rok, jednolite magisterskie 

Semestr zimowy 2021/2022 

23.10.2021 SOBOTA  

s. 017 

10:00-11:30 (2 godziny) 
Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III- dwiczenia 

prof. dr hab. U. Szuścik 

11:45-14:45 (4 godziny) 
Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej- dwiczenia 

dr hab. I. Łuc, prof. UŚ 

 

 

24.10.2021 NIEDZIELA 

online 

9:45-12:00 (3 godziny) 
Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej- dwiczenia 

dr R. Raszka 

12:30-16:15 (5 godzin) 
Kultura fizyczna i bezpieczeństwo w przedszkolu i klasach I-III- wykład 

dr T. Szurmik, prof. UŚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 

Studia niestacjonarne 3 rok, jednolite magisterskie 

Semestr zimowy 2021/2022 

13.11.2021 SOBOTA 

s. 017 

08:30-12:15 (5 godzin) 
Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach I-III- dwiczenia 

dr A. Trzcionka-Wieczorek 

12:30-14:45 (3 godziny) 
Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej- dwiczenia 

dr R. Raszka 

15:15-18:15 (4 godziny) 
Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III- dwiczenia 

prof. dr hab. U. Szuścik 

 

14.11.2021 NIEDZIELA 

online 

8:30-12:15 (5 godzin) 
Blok fakultatywny D- spolegliwy opiekun- dwiczenia 

dr H. Simo 

12:45-16:30 (5 godzin) 
Kultura fizyczna i bezpieczeństwo w przedszkolu i klasach I-III- wykład 

dr T. Szurmik, prof. UŚ 

16:45-19:45 (4 godzniny) 
Pedagogika specjalna- dwiczenia 

dr S. Wrona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04.12.2021 SOBOTA 

online 

8:30-11:30 (4 godziny) 
Pedagogika specjalna- wykład 

dr S. Wrona 

12:00-13:30 (2 godziny) 
Pedagogika specjalna- dwiczenia 

dr S. Wrona 

13:45-16:45 (4 godziny) 
Podstawy edukacji informatycznej- wykład 

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

 

18.12.2021 SOBOTA 

s. 017 

9.45-13.30 (5 godzin) 
Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach I-III- dwiczenia 

dr A. Trzcionka-Wieczorek 

14.00-16:15 (3 godziny) 
Media w pracy nauczyciela- dwiczenia 

dr T. Kopczyński 
 

16:30-18:45 (3 godziny) 
Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej- dwiczenia 

dr R. Raszka 

 

 

 

 

 

 

19.12.2021 NIEDZIELA 

s. 017 

9:45-12:00 (3 godziny) 
Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej- dwiczenia 

dr R. Raszka 

12:30-16:15 (5 godzin) 
Kultura fizyczna i bezpieczeństwo w przedszkolu i klasach I-III- dwiczenia 

dr T. Szurmik, prof. UŚ 

 

 



    22.01.2022 SOBOTA 

s. 017 

8:15-12:00 (5 godzin) 
Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej- dwiczenia 

dr R. Raszka 

12:30-14:45 (3 godziny) 
Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej- dwiczenia 

dr hab. I. Łuc, prof. UŚ 

15:00-18:45 (5 godzin) 
Podstawy edukacji technicznej w przedszkolu i klasach I-III- dwiczenia 

dr W. Walkowska 

 

23.01.2022 NIEDZIELA 

s. 017 

8:00-09:30 (2 godziny) 
Pedagogika specjalna- wykład 

dr S. Wrona 

10:45-12:15 (2 godziny) 
Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III- dwiczenia 

prof. dr hab. U. Szuścik 

12:45-15:00 (3 godziny) 
Media w pracy nauczyciela- dwiczenia 

dr T. Kopczyński 

15:10-18:55 (5 godzin) 
Podstawy edukacji technicznej w przedszkolu i klasach I-III- dwiczenia 

dr W. Walkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.01.2022 SOBOTA 

s. 017 

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

dr hab. I. Łuc, prof. UŚ 

12:00-15:45 (5 godzin) 
Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach I-III- dwiczenia 



dr A. Trzcionka-Wieczorek 

16:00-17:30 (2 godziny) 
Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III- dwiczenia 

prof. dr hab. U. Szuścik 

 

30.01.2022 NIEDZIELA 

online 

8:30-12:15 (5 godzin) 
Kultura fizyczna i bezpieczeństwo w przedszkolu i klasach I-III- wykład 

dr T. Szurmik, prof. UŚ 

12:45-15:00 (3 godziny) 
Podstawy edukacji informatycznej- wykład 

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

 


