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Konspekt zajęć ze szkolenia
„Profesjon@lny Trener”

1. Temat:
Zabawa klockami LEGO jako przykład aktywnej formy spędzania czasu rodziców
z dzieckiem.

2. Czas trwania: 15 minut.

3. Cele szczegółowe:

a) wiedza
− uczestnik poznaje różne formy zabaw rodziców z dziećmi,
− uczestnik rozumie potrzebę stałego kontaktu rodziców z dziećmi,
− uczestnik poznaje wybrane modele klocków;
b) umiejętności
− uczestnik potrafi wymienić opisywane serie klocków,
− uczestnik potrafi złożyć wybrany zestaw klocków;
c) postawy
− uczestnik ma świadomość decydującej roli rodziców w wychowaniu dziecka,
− uczestnik przejawia aktywność podczas ćwiczeń.

4. Metody: miniwykład, prezentacja, praca w grupach, dyskusja.

5. Środki: komputer, rzutnik multimedialny, zestawy klocków z instrukcjami.
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PRZEBIEG
1. Powitanie uczestników szkolenia, przedstawienie
prowadzącego. Przedstawienie celów szkolenia.

CZAS

UWAGI

się 2
minuty

2. Miniwykład przeplatany pytaniami kierowanymi do
uczestników, a dotyczącymi różnych form zabaw
dziecięcych. Przedstawienie dostępnej na rynku oferty
klocków LEGO. Podsumowanie dotyczące roli wychowawczej
wspólnych zabaw rodziców z dzieckiem.
3. Rozdanie przygotowanych zestawów klocków wraz
z instrukcjami. Praca w 6 grupach dwuosobowych, mająca
na celu ułożenie konkretnych zabawek - modeli. Prezentacja
modeli.
4. Dyskusja – sztafeta na temat: W jakim stopniu zabawa
klockami rozwija sprawność manualną i przestrzenną
dziecka?

5 minut W trakcie
prezentacja
slajdów.

5 minut Wskazana
aktywność
uczestników.
2
minuty

5. Podsumowanie szkolenia. Pytanie do uczestników: Jak widzę 1
siebie w roli rodzica układającego z dzieckiem klocki? minuta
Podziękowanie za uwagę.
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