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Zagadnienia na egzamin dyplomowy 
na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

– studia jednolite magisterskie 
 
1. Proces rozwoju dziecka w okresie średniego dzieciństwa (wiek przedszkolny): rozwój 

fizyczny, rozwój procesów poznawczych, rozwój społeczno-emocjonalny. 
2. Proces rozwoju dziecka w okresie późnego dzieciństwa (młodszy wiek szkolny): rozwój 

fizyczny, rozwój procesów poznawczych, rozwój społeczno-emocjonalny.    
3. Psychopedagogiczne przesłanki modelu kształcenia zintegrowanego w klasach I-III szkoły 

podstawowej. 
4. Kompetencje i cechy osobowościowe nauczyciela przedszkola i klas młodszych.  
5. Rola nauczyciela w procesie wychowania przedszkolnego. 
6. Wybrane determinanty procesu wychowania. 
7. Janusz Korczak i jego poglądy na wychowanie. 
8. Maria Montessori i jej koncepcje pedagogiczne. 
9. Proces wychowania – jego zasadność, struktura, cele. 
10. Cele kształcenia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 
11. System klasowo-lekcyjny, pojęcie, krytyka, współczesna organizacja zajęć w przedszkolu 

i edukacji wczesnoszkolnej. 
12. Organizacja przestrzeni edukacyjnej w klasach I-III szkoły podstawowej. Dobrostan dziecka. 
13. Organizacja środowiska wychowawczego w przedszkolu. Dobrostan dziecka. 
14. Formy pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu.   
15. Ocena szkolna. Poglądy, przemiany, funkcje oceny. Aktualne rozwiązania dotyczące oceny 

szkolnej w edukacji wczesnoszkolnej. 
16. Znaczenie i możliwości celowego oraz różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie 

wychowywania i kształcenia dzieci. 
17. Charakterystyka aktualnej podstawy programowej dla pierwszego etapu edukacji.  
18. Charakterystyka aktualnej podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego. 
19. Dzieci zdolne we współczesnej szkole. Koncepcje i możliwości stymulowania rozwoju dzieci 

zdolnych. 
20. Programy i podręczniki szkolne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Aktualne 

rozwiązania, krytyka. 
21. Gotowość dziecka sześcioletniego do nauki czytania i pisania. 
22. Metody kształcenia i wychowania - metody wspierania aktywności edukacyjnej dzieci, 

metody aktywizujące. 
23. Metody nauczania o charakterze innowacyjnym w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. 
24. Rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Rola indywidualizacji w procesie edukacji. 
25. Uwarunkowania specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci w wieku 

przedszkolnym i uczniów w młodszym wieku szkolnym wynikające z niepełnosprawności 
lub innych przyczyn biopsychospołecznych. 

26. Rozwijanie mowy i myślenia dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
27. Dobór narzędzi technologii informacyjnej do zajęć komputerowych w edukacji 

wczesnoszkolnej (podaj przykłady). 
28. Sposoby rozwijania sprawności ruchowej w przedszkolu oraz w edukacji wczesnoszkolnej  

(podaj przykłady). 
29. Cele i formy edukacji muzycznej w przedszkolu oraz w edukacji wczesnoszkolnej (podaj 

przykłady). 
30. Cele i formy edukacji plastyczno-technicznej w przedszkolu oraz w edukacji 

wczesnoszkolnej (podaj przykłady). 
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31. Współpraca nauczyciela ze środowiskiem rodzinnym dziecka. 
32. Funkcje przedszkola i szkoły wobec dziecka i jego rodziców.  
33. Zaproponuj rozwiązanie jednego z kazusów z praktyki edukacji przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej. 
34. Rozwiąż zadanie z zakresu dwóch wybranych edukacji: 

a) edukacja polonistyczna,  
b) edukacja matematyczna,  
c) edukacja muzyczna, 
d) edukacja informatyczna, 
e) edukacja społeczno – przyrodnicza. 

 
 

 


