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Tytuł: Japońska metoda rozwijania kreatywności u dzieci 

 

Opis: Wideo pokazuje jak rozwijać kreatywność u dzieci. 

Język: Angielski 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=kXnugJEcVE8  

https://www.youtube.com/watch?v=kXnugJEcVE8
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Tytuł: Kamienie milowe u dzieci  
 
Autor: Dr. Lisa Shulman (Albert Einstein College of Medicine) 
 
Opis:  
W tym nagraniu możemy zobaczyć pedriatrę tłumaczącego kamienie milowe w rozwoju 
komunikacji u dzieci. Dyskutuje również na temat tego co rodzice mogą zrobić jeśli 
podejrzewają, że rozwój ich dziecka jest opóźniony.  
Kamienie milowe w rozwoju obejmują różne odstępy czasowe: od 7 do 8 miesięcy, od 12 
do15 i od 18 do 24.  
Rady dla rodziców: nagranie pokazuje trzy łatwe aktywności, które mogą wykonywać rodzi-
ce by wspmóc swoje dziecko w rozwoju. Poprzez użycie prostych obiektów, możliwych do 
znalezienia w domu. Aktywności to np: ćwiczenia pisania, ćwiczenie czytania.  
 

Język: Angielski 

 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=pZSjm0drIGM 

https://www.youtube.com/watch?v=pZSjm0drIGM
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Tytuł: Aktywności zainspirowane metodą Montessori dla dzieci w wieku od 2-6 lat 
 
Autor: Jady A. (Materiały edukacyjne dla rodziców i nauczycieli) 
 
Opis: Nagranie pokazuje aktywności zainspirowane metodą Montessori dla dzieci w wieku 
od 2-6 lat, które rodzice mogą wykonywać w domu.  
 

Język: Angielski 

 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=8yuTahgoygM 

https://www.youtube.com/watch?v=8yuTahgoygM
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Tytuł: Children Sekrety rozwoju mózgu u dzieci 

 

Opis: To wideo pokazuje sekrety rozwoju mózgu u dzieci.  

Język: Angielski 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=VxSRgkR5_5w  

https://www.youtube.com/watch?v=VxSRgkR5_5w
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Tytuł: Strefa komfortu  

 

Opis: Rysunek pokazuje kroki, które trzeba wykonać aby wyjść ze strefy komfortu i trafić do 
strefy wzrosu (rozwoju).  

Język: Angielski 

 

Picture: 
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Tytuł: Silny wpływ rysowania na uczenie się 

 

Autor: Catherine Madden dla Fundacji Edukacyjnej George’a Lucas’a  

Opis: To video pokazuje silny wpływ rysowania na uczenie się.  

Język: Angielski 

 

Link: https://www.edutopia.org/video/powerful-effects-drawing-learning  

https://www.edutopia.org/video/powerful-effects-drawing-learning
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Tytuł: Czym jest przygoda w edukacji: Jak i dlaczego ją wdrażać.  

 

Autor: partnerzy projektu Erasmus+ ,o tytule „Inkluzywna przygoda w edukacji: Od teorii do 
praktyki”, numer projektu: 602128-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA2-CBY-ACPALA   

Opis: Wideo wskazuje czym jest przaygoda w edukacji: jak i dlaczego ją wdrażać.  

Język: Angielski 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ON-
iZs0Jr7o&feature=share&fbclid=IwAR3YDQfwGAH3ZemORRMrd9BhUI75G3KPE_-
Ln6TPc3cG6wjkUC8DFIotpB8 
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