
Zajęcia terenowe studentek pedagogiki, specjalność edukacja przedszkolna 

i wczesnoszkolna. Wyjazd do Kielc: Muzeum Zabawy i Zabawek; Teatr Lalki 

i Aktora „Kubuś”; Muzeum Hammonda – odbyły się 30 listopada 2018 

 

 30 listopada 2018 grupa studentek II roku I stopnia pedagogiki, specj. edukacja 

przedszkolna i wczesnoszkolna, pod opieką dra hab. Grzegorza Kiedrowicza prof. UTH, 

odbyła wyjazdowe zajęcia warsztatowe w kilku placówkach kulturalnych Kielc. Warto 

podkreślić, że choć inicjatywa wyjazdu wyszła od prof. Kiedrowicza, to większość 

czynności organizacyjnych wykonały same studentki, m.in. zakup biletów kolejowych 

i wstępu do placówek, ubezpieczenie itp.  

 W bardzo mroźny poranek cała grupa (30 studentek, 100% stanu osobowego) 

spotkała się przed dworcem głównym PKP w Radomiu, skąd po półgodzinnym opóźnieniu 

dotarła do Kielc. Po bardzo szybkim marszu grupa dotarła na Plac Wolności, gdzie pod 

opieką przewodniczki zwiedziła zgromadzoną bogatą ekspozycję. Z uwagi na tradycje 

przemysłu zabawkarskiego zlokalizowanego za czasów PRL-u w Kielcach, jest to 

największa, wiodąca tego typu placówka w Polsce. Następnie w sali dydaktycznej miały 

miejsca praktyczne warsztaty pt. „Zaprojektuj sobie domek”. Po wprowadzeniu 

pracownicy Muzeum studentki samodzielnie wykonały projekty obiektów typu domek lub 

zamek. Zajęcia takie pobudzają wyobraźnię i zachęcają do własnej twórczości 

plastycznej. 

 Kolejnym punktem programu był spektakl „Akademia Pani Beksy”, w wykonaniu 

aktorów Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”, mieszczącym się przy ul. Dużej. W spektaklu 

oprócz studentek, które zajęły miejsca w tylnej części Sali, uczestniczyła duża grupa 

dzieci przedszkolnych. Sztuka dotyczyła współczesnych problemów związanych 

z uzależnieniem od mediów mobilnych, unifikacji i braku własnej tożsamości wśród 

dzieci i młodzieży. Sztuka wzbudziła duży entuzjazm i reakcję zwrotną wśród 

najmłodszych widzów. Bezpośrednio po spektaklu aktorka Teatru pani Ewa Lubacz 

pokazała kulisy teatru, a także poprowadziła warsztaty teatralne, które spotkały się 

z pozytywnym oddźwiękiem studentek. 

 Ostatnim punktem programu było odwiedzenie nowej placówki filialnej Muzeum 

Zabawy i Zabawek – Muzeum Laurensa Hammonda. Mogliśmy poznać historię tego 

fascynującego instrumentu, a także dwie studentki mogły spróbować gry na organach. 

 Po krótkiej przerwie na obiad, do Radomia wróciliśmy o godz. 16.30. Mimo 

zmęczenia związanego z bardzo intensywnym programem wyjazdu szkoleniowego, 

uważamy, że jest to najlepsza forma edukacji, a doznane wrażenia mogą stanowić 

niezłą inspirację do przyszłej pracy nauczycielskiej. 

Poniżej zdjęcia z zajęć. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

 



 

 

 



 

 

 


