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PYTANIA/ TEZY EGZAMINACYJNE
Czym jest agresywność i dlaczego ranimy drugiego człowieka?
Co to jest rozwój moralny i czy jest istotny w rozwoju człowieka?
Co według Ciebie jest najważniejszym problemem filozofii?
Problemy społeczne współczesnego społeczeństwa polskiego.
Problemy współczesnej polskiej szkoły.
Opieka nad małym dzieckiem w Polsce.
Problemy współczesnej rodziny polskiej.
Etapy postępowania wyjaśniającego w strategii klasycznej hipotetyczno-dedukcyjnej.
Podaj kilka definicji wychowania.
Wpływ środowiska na proces wychowania.
Wychowanie przedszkolne w Polsce i Europie
Organizacja doskonalenia nauczycieli w Polsce i wybranych krajach Europy.
Powinności moralne nauczyciela wobec uczniów.
Osobowość nauczyciela w ujęciu wybranych polskich pedagogów.
Warsztat pracy nauczyciela.
Proszę omówić etapy rozwoju mowy dziecka.
Proszę podać przyczyny i klasyfikację wad wymowy.
Zadania pedagogiki opiekuńczej jako nauki.
Zasady działalności opiekuńczo- wychowawczej wg wybranych autorów
Diagnostyka jako istotny element w pracy nauczyciela.
Różnica między rozwodem a separacją?
Wyjaśnij jakie funkcje spełnia rodzina.
Przedstaw formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Na czym polega dieta eliminacyjna u dziecka w przebiegu celiakii.
Przedstaw postępowanie pielęgnacyjno - opiekuńcze wobec małego dziecka w przypadku
gorączki.
26. W jaki sposób zapewnisz bezpieczeństwo małemu dziecku w domu i placówce opiekuńczo wychowawczej.
27. Podaj czynności ratownicze u dziecka w przypadku zadławienia i utraty czynności oddechu i
krążenia.
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MODUŁ MUZYCZNY
Rola twórczości muzycznej w rozwoju dziecka.
Omówić wybrany okres muzyczny – kompozytorzy zagraniczni i polscy, formy muzyczne, dzieła
i instrumenty muzyczne wybranego okresu.
Co charakteryzuje współczesną kulturę muzyczną ?
Klasyfikacja zachowań niewerbalnych.
Akcent wyrazowy w języku polskim.
Proszę podać przykład utworu literackiego (wiersz, bajka, powieść) i zaproponować przykłady
ćwiczeń, zabaw, zadań nawiązujących do tego tekstu i rozwijających zainteresowanie
czytelnictwem.

MODUŁ PLASTYCZNY
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Wymień i scharakteryzuj etapy rozwoju plastycznego dziecka.
Co to jest kompozycja w sztukach plastycznych i jakie są elementy kompozycji obrazu.
Przedstaw i omów periodyzację historii sztuki.
Omów różnice między grafiką rastrową i wektorową.

