
 
 

Rok szkolny 2020/2021  

 

Temat ,,Krok po kroku w stronę bezpieczeństwa”. 

Cele Warsztaty ukierunkowane na naukę radzenia sobie z trudnymi 
sytuacjami zwłaszcza związanymi z sytuacjami społecznymi, 
światowymi zagrożeniami. 

Osoba prowadząca Psycholog: Katarzyna Piorecka 

Grupa Uczniowie 

 
 

Temat Zajęcia grupowe – ,,Akademia sensoryczna – przedszkole.” 

Cele Usprawnianie funkcji sensomotorycznych u dzieci i uczniów po 
diagnozie zaburzeń SI. 

Osoba prowadząca Rozwijanie  
i dosonalenie umiejętności 
szkolnych 

Terapeuta SI: Aleksandara Nowak-Komajda 
Psycholog: Katarzyna Piorecka 

Rozwijanie i dosonalenie 
umiejętności szkolnych 

Rozwijanie i dosonalenie umiejętności szkolnych 

 
 

Temat Zajęcia grupowe – ,,Akademia sensoryczna – klasy I-III”. 

Cele Usprawnianie funkcji sensomotorycznych u dzieci i uczniów po 
diagnozie zaburzeń SI. 

Osoba prowadząca Terapeuta SI: Aleksandara Nowak-Komajda 
Psycholog: Katarzyna Piorecka 

Grupa Uczniowie klas I-III 

 
 

Temat Obserwacja psychologiczna. 

Cele Obserwacja funkcjonowania dzieci w grupie przedszkolnej, konsultacja 
z wychowawcą grupy oraz nauczycielami i specjalistami. 

Osoba prowadząca Psycholog: Katarzyna Piorecka 

Grupa Dzieci przedszkolne 



 

Temat Badanie przesiewowe przetwarzania informacji wzrokowych. 
 

Cele Wczesne wykrywanie trudności wzrokowych. Profilaktyka niepowodzeń 
szkolnych 

Grupa Grupa:dzieci 6 letnie 
 

Osoby prowadzące Terapeuta SI: Aleksandra Nowak-Komajda 

 
 

Temat Program stymulacji ogólnorozwojowej dla dzieci 6-letnich o 
nieharmonijnym rozwoju „Idę do szkoły” (zajęcia grupowe na terenie 
PPP) 

Cele Rozwijanie funkcji psychomotorycznych oraz umiejętności potrzebnych 
do rozpoczęcia nauki w szkole, doskonalenie sprawności językowej i 
poprawności artykulacyjnej. 

Grupa Dzieci przedszkolne 

Osoby prowadzące pedagog B.Michalik, logopeda K.Toczyłowska 

 
 

Temat Przesiewowe badania logopedyczne dzieci 5-6 letnich  (na zgłoszenie 
placówki, na terenie przedszkola) 

Cele Profilaktyka wad i zaburzeń mowy. Profilaktyka niepowodzeń 
szkolnych. 

Grupa Dzieci przedszkolne 

Osoby prowadzące logopeda K.Toczyłowska, logopeda A.Zbylut-Sobczuk 

 
 

Temat Przesiewowe badanie słuchu dzieci 5-6 letnie (na zgłoszenie placówki, 
na terenie PPP) 

Cele Wczesne wykrywanie dysfunkcji narządu słuchu. Profilaktyka zaburzeń 
mowy. 

Grupa  

Osoby prowadzące logopeda K.Toczyłowska, logopeda A. Zbylut-Sobczuk, pedagog B. 
Kalata, pedagog B.Michalik 

 
 

Temat Rozwijanie funkcji poznawczych u uczniów kl.I-II zagrożonych dysleksją  
(zajęcia grupowe na terenie PPP). 

Cele Zapobieganie rozwojowi zaburzeń dyslektycznych poprzez ćwiczenia 
wspomagające pracę L-półkuli mózgu. 

Grupa Uczniowie SP 

Osoby prowadzące logopeda K.Toczyłowska 

 
 



 

Temat Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I-III mające na celu rozwijanie 
i doskonalenie umiejętności szkolnych,  pt. „Szkoła moim przyjacielem”. 

Cele Motywacja ucznia do nauki, uświadomienie uczniowi zależności praca – 
wynik. 
  

Grupa Uczniowie SP 

Osoby prowadzące pedagog A. Gorzawska, pedagog B. Michalik 

 
 

Temat Zajęcia warsztatowe dla dzieci/uczniów z problemami emocjonalnymi i 
trudnościami w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym – „Czuję się 
jak…..” 

Cele Poznawanie sposobów samokontroli własnego zachowania, rozwijanie 
umiejętności empatii, nabywanie umiejętności rozróżniania i nazywania 
stanów emocjonalnych odczuwanych przez ludzi w różnych sytuacjach. 

Grupa Dzieci przedszkolne, uczniowie SP na terenie PPP 

Osoby prowadzące pedagog A. Gorzawska, pedagog B. Michalik 

 
 

Temat „Trening pewności siebie” – cykl zajęć dla uczniów nieśmiałych. 

Cele  

Grupa kl. IV-VIII na terenie PPP 

Osoby prowadzące pedagog A. Gorzawska 

 

Temat Usprawnianie funkcji wzrokowych – zajęcia dla dzieci/uczniów 
słabowidzących. 

Cele  

Grupa Przedszkole, Kl. I-VIII na terenie PPP 

Osoby prowadzące pedagog A. Gorzawska 

 
 

Temat „Jak radzić sobie ze złością”. 

Cele Nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, uczenie 
się rozwiazywania problemów z wyeliminowaniem zachowań opartych 
na agresji I przemocy. 

Grupa Przedszkole, kl.I-III 

Osoby prowadzące pedagog A. Gorzawska 

 
 
 
 
 
 
 



Temat Zajęcia integracyjne pt. „ Poznać, aby lepiej współpracować w klasie” 

Cele Budowanie pozytywnych relacji w grupie, kształtowanie klasy jako 
grupy mającej świadomość dobrej współpracy. 

Grupa Uczniowie SP – klasa I 

Osoby prowadzące pedagog A, Gorzawska, pedagog B. Michalik 

 
 

Temat „Trening integracyjny” 

Cele Budowanie pozytywnych relacji w grupie, kształtowanie klasy jako 
grupy mającej świadomość dobrej współpracy. 

Grupa Uczniewie SP – klasy starsze 

Osoby prowadzące pedagog A. Gorzawska, pedagog B. Michalik 

 
 

Temat Zajęcia warsztatowe dla klas VIII dotyczące wyboru dalszej drogi 
kształcenia. 

Cele Pomoc uczniom w podjęciu decyzji dotyczącej wybóru dalszego 
kierunku kształcenia. 

Grupa Uczniowie SP 

Osoby prowadzące pedagog B. Michalik 

 
 

Temat “Szkrabikowo” - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 2-3 – letnich nie 
uczęszczających do przedszkola. 

Cele Rozwijanie umiejętności społecznych, komunikacyjnych. 

Grupa Dzieci 2-3 – letnie na terenie PPP 

Osoby prowadzące Pedagog B. Kalata, logopeda A. Zbylut-Sobczuk 

 
 

Temat “Logoludki” 

Cele Usprawnianie percepci słuchowej, profilaktyka logopedyczna, 
rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. 

Grupa Dzieci 5 letnie  z grypy ryzyka dysleksji I ryzyka zaburzeń centralnego 
przetwarzania słuchowego. Na terenie PPP 

Osoby prowadzące pedagog B. Kalata, logopeda A. Zbylut-Sobczuk 

 
 

Temat Trening Umiejętności Społecznych 

Cele  

Grupa Uczniowie SP na terenie PPP 

Osoby prowadzące pedagog B. Kalata, logopeda A. Zbylut-Sobczuk, psycholog 

 
 
 



Temat W zależności od potrzeb - Grupa dla  dzieci z problemami emocjonalnymi. 

Cele  

Grupa  

Osoby prowadzące Psycholog E.Jabłonowska-Kobiela, pedagog A.Gorzawska 

 
 

Temat “Jak być sobą” – problemy wieku dorastania. 

Cele Uzyskanie wglądu w siebie i radzenie sobie z konfliktami między 
potrzebą samodzielności a ograniczeniami narzuconymi przez rodziców. 

Grupa Grupa wsparcia dla uczniów klas 7-8 na terenie PPP 

Osoby prowadzące Psycholog R. Krzakowska 

 
 

Temat “Jak być sobą” – problemy wieku młodzieńczego. 

Cele Uzyskanie wglądu w siebie i radzenie sobie z konfliktami między 
potrzebą samodzielności a ograniczeniami narzuconymi przez rodziców, 
a także zbliżającym się wejściem w etap dorosłości. 

Grupa Grupa wsparcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie PPP 

Osoby prowadzące Psycholog R. Krzakowska 
 


