Uczmy się, bawiąc, czyli o wykorzystaniu pomocy dydaktycznych EDUball
„EDUball - nowoczesne trendy we wspieraniu procesu uczenia się” - to tytuł powiatowej
konferencji z udziałem dyrektorów, przedstawicieli Rad Rodziców i nauczycieli przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej szkół i placówek powiatu lubańskiego, której organizatorem było
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.
Szkolenie połączone z warsztatami dla uczniów i
nauczycieli odbyło się 30 listopada 2016 roku w hali
sportowej MOSiR w Lubaniu. Zajęcia prowadzili
pracownicy
naukowo–dydaktyczni
Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, którzy
udowodnili, że wykorzystanie kolorowych piłek EDUballi - daje możliwość łączenia nauki podstaw
matematyki, języka polskiego i obsługi komputera z
zabawą ruchową, podczas której używane są te
kolorowe piłki. Umieszczone na piłkach litery, cyfry oraz znaki pozwalają na ich
wszechstronne wykorzystanie w różnych obszarach nauki. Dzieci uczestniczące
w zajęciach ruchowych z EDUballami – w czasie warsztatów byli to uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 2 w Lubaniu - rozpoznawały kolory, litery, cyfry, znaki matematyczne
i interpunkcyjne oraz mnóstwo zasad związanych z treściami edukacji językowej
i matematycznej oraz rozwijały zdolności motoryczne i doskonaliły umiejętności ruchowe
m.in. podania i chwyty piłki, kozłowanie i rzuty, odbicia i przyjęcia oraz uderzenia do bramki
i wiele innych. Druga część warsztatów prowadzący zaplanowali i przeprowadzili z udziałem
chętnych nauczycieli biorących udział w spotkaniu. Pod kierunkiem dr Sary Wawrzyniak i
Karoliny Kalety z AWF opracowali oni konspekt zajęć z wykorzystaniem EDUballi na temat
Jesienne dary, Sporty zimowe, a następnie przeprowadzili je w dwóch grupach.
Uczestnicy konferencji przekonali się, że wykorzystanie
piłek edukacyjnych „EDUball“ nie tylko wzbogaca
proces dydaktyczno-wychowawczy, ale znacznie go
uatrakcyjnia. Zajęcia ruchowe przebiegały w atmosferze
radości i współpracy, a co najważniejsze, dzieci i dorośli
BAWIĄC – UCZYLI SIĘ. Dyrektor Powiatowego
Centrum Edukacyjnego w Lubaniu Anna Adamska
serdecznie dziękuje za współpracę przy organizacji
konferencji: Pani Małgorzacie Garuli - dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Lubaniu oraz Pani Małgorzacie Nir - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaniu, a także
uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 2, którzy z radością uczestniczyli w zajęciach
pokazowych.

