
                                                   

MYŚLĘ – KODUJĘ – WIEM 
mata edukacyjna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

- nauka i zabawa w jednym 

 
Czas trwania: 5 godz. dyd. 

 

 

Szkolenie składa się z dwóch bloków: 

• części teoretycznej (wprowadzenie do nauki 

programowania i rozwijania myślenia 

logicznego przy użyciu maty edukacyjnej), 

• części praktycznej (edukacja społeczno-

polonistyczna, edukacja matematyczno-

przyrodnicza, edukacja artystyczna – 

muzyka, plastyka, technika). 

 

CEL EDUKACYJNY 

Zdobycie przez nauczycieli wiedzy: 

• z obszaru podstaw logiki, kodowania 

i programowania, 

• z zakresu aktywizacji uczniów, urozmaicenia zajęć dydaktycznych, 

• dotyczącej obszarów rozwoju dzieci, które mogą być stymulowane za pomocą maty edukacyjnej, 

• z zakresu metodyki wprowadzania dzieci w świat programowania, poznanie kluczowych pojęć 

i reguł programowania, 

• nt. przykładów ćwiczeń i zadań edukacyjnych z wykorzystaniem maty edukacyjnej. 

Zdobycie przez nauczycieli umiejętności: 

• posługiwania się uniwersalną pomocą dydaktyczną, jaką jest mata edukacyjna,  

• prowadzenia zajęć z zakresu wielu tematów z użyciem maty edukacyjnej, 

• stwarzania warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci 

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych przy użyciu maty edukacyjnej, 

• budowania dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym oraz rozwijania 

umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, 

• wspierania dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu 

siebie i swojego otoczenia, 

• rozwijania w dzieciach umiejętności pracy w grupie i tworzenia własnych projektów z użyciem 

maty edukacyjnej. 

Nauczyciel po ukończonym szkoleniu będzie potrafił korzystać w swojej pracy z fantastycznego 

narzędzia, jakim jest mata edukacyjna, w zakresie: 

• budowania dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym, 

• rozwijania w dzieciach umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały 

dla innych, 



                                                   

• zapewnienia uczniom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, 

aktywności i samodzielności, 

• kształtowania wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej, 

• kształtowania umiejętności społecznych dzieci związanych z porozumiewaniem się z dorosłymi, 

zgodnego funkcjonowania w zabawie, 

• wspierania dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu 

siebie i swojego otoczenia, 

• rozwijania u dzieci umiejętności pracy w grupie oraz tworzenia projektów własnych. 

PROGRAM WARSZTATU 

1. Podstawa używania maty edukacyjnej. 

2. Założenia dydaktyczne maty edukacyjnej. 

3. Mata jako narzędzie diagnostyczne (podstawowe informacje). 

4. Przedstawienie obszarów rozwoju dziecka/ucznia wspieranych dzięki macie edukacyjnej. 

5. Metodyka wprowadzania dzieci w logiczne i matematyczne rozumowanie. 

6. Wdrażanie nauki logicznego myślenia wśród dzieci/uczniów. 

7. Wykorzystanie maty edukacyjnej na różnych poziomach rozwoju dziecka/ucznia. 

8. Zapoznanie z konkretnymi przykładami ćwiczeń i zadań edukacyjnych z wykorzystaniem maty 

edukacyjnej. 

9. Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci. 

10. Nauka gramatyki za pomocą maty (budowanie zasobu słownictwa u dzieci, rozwijanie kreatywności, 

omawianie i rozpoznawanie emocji, etc.). 

11. Nauka matematyki i przyrody za pomocą maty (orientacja w przestrzeni, klasyfikacja przedmiotów, 

tworzenie gier matematycznych, ekosystemy i łańcuchy pokarmowe, etc.). 

12. Edukacja artystyczna za pomocą maty (rozróżnianie barw, nauka gamy, tworzenie linii melodycznej 

za pomocą kolorów, etc.). 

TERMIN realizacji warsztatu w siedzibie Humanitas 

ustalany po zebraniu grupy chętnych liczącej maksymalnie 12 osób 

praca na macie 206x215cm, w oparciu o zestawy kafelków do niej 

ODPŁATNOŚĆ za udział nauczyciela w warsztacie w siedzibie Humanitas 

standardowa: 200 zł/osobę; dla studentów i absolwentów WSH: 160 zł/osobę 

dla nauczycieli szkół należących do Sieci Współpracy Edukacyjnej WSH: 140 zł/osobę 

ODPŁATNOŚĆ za przeprowadzenie warsztatu dla RADY PEDAGOGICZNEJ 

uzgadniana indywidualnie z placówką, razem ze szczegółami organizacyjnymi + ewentualny zakup 

maty i podstawowego zestawu płytek/wybranych zestawów płytek uzupełniających za 

pośrednictwem strony: www.humanitas.edu.pl/Mata_edukacyjna 

 
 

Zapraszamy do kontaktu celem organizacji szkolenia 

Magdalena Sobas; tel.: 32 363 12 03, 660 719 093 

e-mail: odn@humanitas.edu.pl; 


