
ROK AKADEMICKI 2013/2014 

 
  Dnia  12.06.2014 r. w PWSZ odbyło się przedstawienie pt. „Wizyta bajek” przygotowane przez 

studentki III roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Inscenizacja została  wykonana w ramach 
zajęć z kształcenia zintegrowanego pod kierunkiem wykładowcy dr Jolanty Maciąg. Na spektakl zostały 

zaproszone dzieci z klas I-III ze Społecznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła” w Koszalinie. Dzieci z uwagą 
i uśmiechami na twarzach słuchały i oglądały tego co dzieje się na scenie. 

 
 

 "CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA" - Obchody Roku Czytelnika 2014  
w ramach Tygodnia Bibliotek oraz kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” 

W czwartek 15 maja 2014r. w czytelni Biblioteki Głównej PWSZ odbyła się uroczystość 
obchodów Roku Czytelnictwa.  Imprezę w ramach cyklicznej kampanii społecznej pod hasłem 
„Cała Polska Czyta Dzieciom” połączono z obchodami  Tygodnia Bibliotek (8-15 maja), które w tym 
roku przebiega pod hasłem "Czytanie łączy pokolenia". Akcja ma na celu  propagowanie codziennego 
czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – 
psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: 
kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Stąd też w progach naszej uczelni zagościły dzieci z klasy 2 
B ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Koszalina. Na początku spotkania pn. „W stumilowym 
lesie”,  Rektor PWSZ dr Jan Kuriata zabawnie przeczytał fragment książki A. A. Milne pt. „Chatka 
Puchatka” wcielając się w rolę Kubusia. Atrakcyjnym punktem  spotkania z dziećmi były gry oraz zabawy 
taneczne i dydaktyczne dotyczące bohaterów książki  w wykonaniu studentek III roku pedagogiki 
wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz edukacji elementarnej z językiem angielskim przygotowane przez 
wykładowcę PWSZ - mgr Danutę Aleksę.  Nie zabrakło też gier i zabaw logicznych przygotowanych przez 
studentki.  Imprezie towarzyszyła wystawa książek o Kubusiu Puchatku. Dzieci obiecały, ze za rok też 
chętnie przybędą tym razem już na wspólne czytanie  

   

  

 
         W dniu 14 kwietnia 2014 r. studentki II roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej pod 
kierunkiem wykładowcy mgr Elżbiety Walczak wzięły aktywny udział w VIII Edycji Ogólnomiejskiego 
Programu Przedszkolnego "Edukacja Przeciwpożarowa" zorganizowanej przez Przedszkole nr 9 w 
Koszalinie oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Od roku 2014 program 
objął patronatem Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie dr Jan 
Kuriata. Celem wdrożonego w przedszkolach programu jest opanowanie przez dzieci niezbędnych  
umiejętności w sytuacjach zagrożenia, wiedzy z zakresu edukacji przeciwpożarowej oraz rozwój sprawności 
fizycznej. W imprezie uczestniczyło około 600 sześciolatków z 18 koszalińskich Przedszkoli. Studentki 
PWSZ w strojach motyli przeprowadziły zabawy, w których z dużą radością uczestniczyły wszystkie 
przedszkolaki. 
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                 Z okazji Świąt Wielkanocnych studentki II roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z 
resocjalizacją w ramach zajęć z przedmiotu metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonych 
przez p. R.Lemańczyk, zorganizowały i przeprowadziły zajęcia dla dzieci ze Środowiskowego 
Ogniska Wychowawczego „Horyzont” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie 
(14.04.2014). 

     

 
      W dniu 16 kwietnia 2014 r. w Przedszkolu nr 23 w Koszalinie odbył się wykład dla Rodziców 
sześciolatków przeprowadzony przez wykładowcę PWSZ w Koszalinie mgr Elżbietę Walczak. Spotkanie 
dotyczyło psychologicznych aspektów gotowości dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki w szkole. Dziecko, 
aby sprostać oczekiwaniom szkolnym, musi osiągnąć odpowiedni poziom dojrzałości szkolnej w zakresie 
rozwoju umysłowego, emocjonalno –społecznego i fizycznego. Prowadząca podkreśliła, między innymi, że 
najważniejszym okresem do rozwoju procesów poznawczych jest okres pierwszych dziesięciu lat życia 
dziecka, gdyż mózg dziecka  w tym okresie życia posiada niezwykłą chłonność i łatwość uczenia się. Poza 
tym umysł najlepiej funkcjonuje w sytuacjach pozbawionych napięcia i stresu. Nigdy potem dziecko nie 
będzie miało tak znakomitych warunków do rozwoju umysłowego. 

 

 
 W dniu 28.03 2014r.  w ramach zajęć z metodyki resocjalizacyjnej prowadzonej przez  dr. Roberta Parola, 
studenci III roku pedagogiki opiekuńczo wychowawczej z resocjalizacją przeprowadzili zajęcia w 

Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej w Koszalinie SOS Wioski Dziecięce.  Grupa studentów 
przygotowała dla młodzieży grę terenową „podchody”, która miała na celu wzbudzenie w uczestnikach 

zdrowej rywalizacji. Podczas prowadzenia zajęć studenci zintegrowali się z grupą młodzieży mieszkającej w 
placówce, mając okazję poznać realia życia i pracy w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej w Koszalinie. 

Miejmy nadzieję, że spotkania będą kontynuowane z korzyścią dla obu stron :) 
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"Koszalin moim miastem" - studentki III roku Pedagogiki z wizytą 
w Przedszkolu Integracyjnym 

              W ramach współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z Przedszkolem 
Integracyjnym w Koszalinie w dn. 27.03.2014r. studentki III roku pedagogiki, specjalność pedagogika 
wczesnoszkolna i przedszkolna oraz edukacja elementarna i język angielski pod opieką mgr R. 
Lemańczyk  przygotowały i przeprowadziły zajęcia dla dzieci związane z przygotowaniami do obchodów 
Jubileuszu 750-lecia miasta Koszalina. Była legenda o Koszalinie, prezentacja miejscowości i zabytków, 
wiersze i piosenki o Koszalinie,  zajęcia plastyczne z herbem miasta Koszalina, zagadki o Koszalinie i wiele 
ciekawych zabaw tematycznych. Przedszkolaki wspaniale bawiły się w gronie studentek. 

  

         

  

 
BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI  

 
24 stycznia 2014 r. w PWSZ  w Koszalinie odbyła się zabawa karnawałowa p.n. „Bajki i baśnie w 

czasie i przestrzeni” przygotowana przez studentki II roku Pedagogiki wczesnoszkolnej i 
przedszkolnej. W imprezie wzięły udział dzieci z Przedszkola Nr 22 i ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w 

Koszalinie. Za pomocą czarodziejskiego zegara uczestnicy wyruszyli tanecznym krokiem w podróż w 
czasie i przestrzeni, w której przewodnikami były postaci ze znanych bajek. Dzieci i studentki w 

przebraniach jaskiniowców, wróżek, krasnoludków, księżniczek, rycerzy, kosmitów połączyły zabawy 
fabularyzowane, pląsy i taneczne węże. Wszyscy wspaniale się bawili w ten radosny, karnawałowy czas. 

     

 
Zabawy andrzejkowe w SP nr 10 w Koszalinie  

 

         27 listopada 2013r. w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 10 
w Koszalinie studentki II i III roku pedagogiki wczesnoszkolnej i 
przedszkolnej PWSZ w Koszalinie pod opieką mgr Renaty Lemańczyk 
przygotowały zabawy andrzejkowe dla dzieci z wybranych klas pierwszych, 
drugich i trzecich oraz ze świetlicy szkolnej. Studentki zapoznały dzieci nie 

tylko z tradycjami i przepowiedniami andrzejkowymi, ale zachęciły przede wszystkim do wspólnej 
zabawy integracyjnej poprzez zabawy: „Czeka Cię miła niespodzianka”, „Tajemniczy worek”, „Wędrujące 
buty”, „Lanie wosku”. Ogromnym zainteresowaniem dzieci cieszyła się zabawa taneczna „Idzie sobie 
krasnoludek” oraz „Andrzejkowe szpilki”. Dzieci aktywnie i chętnie uczestniczyły w zabawach 
prowadzonych przez studentki. 
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