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ROLA DRAMY
W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I NAUCZANIU ZINTEGROWANYM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
Artykuły dostępne w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim
i/lub jej Filiach
A. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I KLASA "0"
BAKOWICZ Agata : Drama w przedszkolu // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 3, dod. s I-II
BAKOWICZ Agata : Drama w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 10,
s. 767-769
FRĄK Elżbieta : Konspekt zajęć przedszkolnych - grupa dzieci 4-letnich nt: "Cztery pory roku" // Drama. 1998, nr 28, s. 11-12
GANCARZ Bożena : Co ci mówi moja twarz i moje gesty? : (edukacja polonistyczna) // Drama. - 2001, nr
37, s. 19-20
GANCARZ Bożena : Konspekt lekcji w szkole podstawowej "Wycieczka do lasu" : (klasa O) // Drama. 1998, nr 25, s. 13-14
GANCARZ Bożena : Wprowadzenie litery "w" na podstawie wyrazu "woda" : (wiersz "Brzezinowe
wiaderko" J. Porazińskiej // Drama. - 1998, nr 27, s. 13-14
PIETRUSZKA Agnieszka : Konspekt lekcji w kl. "O" nt: Utrwalenie liczenia w zakresie zbioru
ośmioelementowego - na podstawie zabawy dydaktycznej pt "Zamkowym szlakiem" // Drama. - 1998, nr
28, s. 12-15
PIETRUSZKA Agnieszka : Scenariusz lekcji dla uczniów kl. "0" nt: Niezwykła wyprawa morska wprowadzenie litery "p" na podstawie wyrazu "portret" // Drama. - 1999, nr 31, s. 12-16

B. NAUCZANIE ZINTEGROWANE [klasy I - III]
BARGIELSKA Anna : Projekt dydaktyczny w "płaszczu eksperta" w zastosowaniu do nauczania
zintegrowanego // Drama. - 1999, nr 32, s. 9-15
BILSKA Elżbieta : Jak uniknąć nudy w długie, jesienne wieczory? - na podstawie lektury "Idzie niebo
ciemną nocą" E. Szelburg-Zarembiny : zajęcia dwugodzinne w klasie II : (język polski, środowisko,
matematyka, plastyka, muzyka) // Drama. - 1999, nr 29, s.20-22
CHOJNACKA Ewa : Lekcja języka polskiego w klasie 2 SP "Baśniowy i realny świat postaci i zdarzeń w
opowiadaniu "Obłoczek" W. Badalskiej // Drama. - 1998, nr 25, s. 19-21
DUSZYŃSKA Grażyna : Lekcja języka polskiego w klasie 1 SP nt: Radość bezpiecznej zabawy : (na
podstawie wiersza "Skrzat" H. Zielińskiej) // Drama. - 1998, nr 26, s. 13-14
DUSZYŃSKA Grażyna : Jan Matejko - malarz dziejów Polski : jednostka dwugodzinna w klasie III - język
polski, plastyka // Drama. - 1998, nr 27, s. 16-19
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GREGOREK Anna : "Na ratunek Ziemi" : (na podstawie książki Umberto Eco "Gnomy z planety Gnu) :
zajęcia 90-minutowe w klasie III : (zajęcia wychowawcze, język polski, środowisko, plastyka, muzyka) //
Drama. - 2000, nr 36, s. 18-21
KAPA Iwona : Konspekt zajęć zintegrowanych - Jak się nie bać nieznanego : (na podstawie wiersza "Jak
tu ciemno" Danuty Wawiłow - zajęcia dwugodzinne w klasie III // Drama. - 2002/2003, nr 41, s. 17-19
KAPA Iwona : Konspekt zajęć zintegrowanych - Bawimy się w lustra : (na podstawie wiersza
"Lustereczka" Doroty Gellner - zajęcia dwugodzinne w klasach I-III // Drama. - 2002/2003, nr 42, s. 1416
KARCZYŃSKA-ZĄBEK Arleta : Lekcja języka polskiego w klasie 2 SP "Jak radzić sobie ze "złymi"
emocjami?" // Drama. - 1998, nr 25, s. 17-19
KARCZYŃSKA-ZĄBEK Arleta : W świecie zwierząt : (zajęcia dwugodzinne w klasie III) // Drama. 2002/2003, nr 42, s. 19-21
KOZIOŁ Małgorzata : Jestem podobny do ciebie, chociaż się różnimy : konspekt lekcji dla klas
młodszych // Drama. - 2001, nr 39, s. 20-22
ŁEBECKA Grażyna : Wykorzystanie ćwiczeń dramowych w nauczaniu wczesnoszkolnym // Życie Szkoły. 2000, nr 8, s. 492-496
MADZIARA Aneta : Dzielenie w zakresie liczby 20. Konspekt zajęć dla nauczycieli szkół specjalnych i
integracyjnych : (klasa II - matematyka, język polski, środowisko) // Drama. - 2001, nr 39, s. 12-15
MATUSZNY Dariusz : "Udajemy się do brzozowego gaju, aby nadać audycję z ptasiego kraju" - na
podstawie wiersza "Ptasie radio" Juliana Tuwima : zajęcia 90-minutowe z uczniami klasy III - język
polski, środowisko, plastyka, muzyka // Drama. - 1999, nr 29, s. 23-24
MAZUR Bogumiła : Jak pomóc Wiśle, by ze ścieku stała się na nowo piękną, czystą rzeką? : Nauka
pisania dwuznaku "rz" na podstawie wyrazu "rzeka" zajęcia dwugodzinne w klasie I - środowisko
społeczno-przyrodnicze, plastyka // Drama. - 1999, nr 30, s. 19-20
MAZUR Bogumiła : Witamy ptasich podróżników : konspekt lekcji w klasie II - środowisko społecznoprzyrodnicze, plastyka : lekcja godzinna // Drama. - 2000, nr 34, s. 18-20
OPALIŃSKA Renata : Mieć zaufanie : co to znaczy? : (zajęcia 60-minutowe a klasie III) // Drama. 2002/2003, nr 42, s. 18-19
OPALIŃSKA Renata : Sprawdź, co już wiesz, aby wejść do... : (zajęcia dwugodzinne w klasie II) //
Drama. - 2001, nr 37, s. 21-23
OPALIŃSKA Renata : Sprawdź, co już wiesz, aby wejść do... : (zajęcia dwugodzinne w klasie II) //
Drama. - 2001, nr 37, s. 21-23
PERZ Ewa : Konspekty zajęć zintegrowanych - Zielona Planeta - jak ją chronić? : (zajęcia dwugodzinne w
klasie II) // Drama. - 2002/2003, nr 42, s. 16-17
PIDZIK Iwona : Jak pomóc psu? - na podstawie wiersza "Szczeniaczek" Krystyny Pokorskiej : zajęcia
dwugodzinne w klasie III - język polski, środowisko // Drama. - 1999, nr 30, s. 21-23
PONDO Celina, PONDO Ewa : Twórcza edukacja w nauczaniu zintegrowanym - techniki dramowe //
Drama. - 2003/2004, nr 45, s. 16-17
PRZYBYLSKA-MATULA Barbara : Lekcja języka polskiego w korelacji ze środowiskiem społecznoprzyrodniczym i plastyką nt: Próba projektowania dziecięcego podwórka - na podstawie opowiadania pt.
"Róże" // Drama. - 1998, nr 28, s. 15-17
PRZYBYLSKA-MATULA Barbara : Lekcja języka polskiego w korelacji ze środowiskiem społecznoprzyrodniczym i plastyką nt: "Zachowanie głównych bohaterów baśni pt - Kto mocniejszy? (kl. 2 SP) //
Drama. - 1998, nr 25, s. 15-17
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PRZYBYLSKA-MATULA Barbara : Lekcja matematyki w korelacji ze środowiskiem społecznoprzyrodniczym i techniką w klasie 2 SP nt: Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych do działań
mnożenia i dzielenia w zakresie 25 // Drama. - 1998, nr 26, s. 17-20
PTAK Renata : Konspekt zajęć zintegrowanych - "Kocham moją mamę" : (zajęcia trzygodzinne w klasie
III) // Drama. - 2002/2003, nr 41, s. 19-21
REY Krystyna : Lekcja języka polskiego w klasie 2 SP nt: "Bez pracy nie ma kołaczy" - inscenizacja
pantomimiczna opowiadania opartego na motywach bajki "Mrówka i Pasikonik" La Fontaine'a // Drama. 1998, nr 26, s. 14-17
SIEŃCZEWSKA Małgorzata : Czy można kierować własnym zachowaniem? : (na podstawie opowiadania
pt. "W krainie smoków" B. Ferrero) : konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II - zajęcia wychowawcze,
język polski, plastyka, muzyka - zajęcia dwugodzinne // Drama. - 2000, nr 34, s. 15-18
SKIBA Ewa : Lekcja języka polskiego w klasie 3 SP " Przedmioty magiczne " - układamy baśnie // Drama.
- 1998, nr 25, s. 21-22
SKIBA Ewa : Zachowanie się podczas odwiedzin : (na podstawie tekstu "Odwiedziny"). Jednostka
dwugodzinna w klasie II // Drama. - 1995, nr 13, s. 7
SKIBA Ewa : Opis otaczającego nas świata - na podstawie wiersza Anny Kamieńskiej "Las mały i wielki" :
jednostka dwugodzinna w klasie II // Drama. - 1995, nr 13, s. 8-9
SKIBA Ewa : Przymiotnik jako określenie do rzeczownika : jednostka dwugodzinna w klasie II // Drama. 1995, nr 13, s. 9
SKONIECZNA Marzanna : Uczymy się zasad ruchu drogowego : (lekcja w klasie III) // Drama. - 2001, nr
38, s. 20-22
ŚWIERZ Lidia : Powtórzenie wiadomości o czterech podstawowych działaniach arytmetycznych,
poznanych lekturach z języka polskiego oraz zasadach pisowni : ("rz", "ż", "ó") : jednostka dwugodzinna
w klasie III - język polski, matematyka // Drama. - 1999, nr 31, s.16-21
WINIARZ Grażyna : Rozmowy o przyjaźni na podstawie wiersza Hanny Łochockiej "Ona i ja" :
redagowanie zdań o swoim przyjacielu : integracja przedmiotów język polski, muzyka, plastyka - zajęcia
dwugodzinne // Drama. - 2000, nr 33, s. 24-26
WINIARZ Grażyna : Ugrupowania rytmiczne w metrum na "3" : walczyk, walc, taniec towarzyski - zajęcia
dwugodzinne w klasie III // Drama. - 2002/2003, nr 42, s. 21-22
ŻYTKOWIAK Anna : Do czego służy telefon? - na podstawie wiersza "Telefon"
W. Ścisłowskiego : (Jednostka dwugodzinna w klasie II) // Drama. - 1998, nr 27, s. 14-16

WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE POD ADRESEM
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