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Temat Dziecko  zagrożone dysleksją  
(prelekcja dla rodziców, na zgłoszenie placówki). 

Cele Zwrócenie uwagi na wczesne symptomy ryzyka dysleksji u dzieci. 
Propozycje zabaw wspierających ich rozwój. 

Osoba prowadząca pedagog B.Michalik, logopeda K.Toczyłowska 

 
 

Temat Prawidłowość i wspomaganie rozwoju dziecka przedszkolnego  
w wieku 3-4 lata oraz 5-6 lat  
(prelekcja dla rodziców, na zgłoszenie placówki). 

Cele Poszerzenie wiedzy na temat oczekiwań dotyczących rozwoju 
dziecka 3-4- letniego oraz 5-6 letniego z punktu widzenia różnych 
specjalistów. Informacje na temat wspomagania rozwoju. Wymiana 
doświadczeń. 

Osoba prowadząca logopeda K.Toczyłowska, psycholog K.Krzakowska,  
terapeuta SI- B.Lazaj 

 
 

Temat Jak pracować z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową lub 
zespołem Aspergera. 

Cele Poszerzenie wiedzy i umiejętności rodziców w pracy z dzieckiem 
nadpobudliwym lub z zespołem Aspergera. 

Osoba prowadząca Pedagog B.Michalik 

 
 

Temat Dziecko z ADHD – wyzwanie dla rodzica. 

Cele Przekazanie wiedzy na temat cech ADHD, pomoc w zrozumieniu  
i zaakceptowaniu zachowania dziecka oraz poznawanie metod pracy 
z nim. 

Osoba prowadząca Psycholog K.Wójcik-Kryjanowska pedagog B.Kalata 

Grupa Rodzice. Cykl spotkań warsztatowych na terenie poradni. 

 
 
 



 
 

Temat W co się bawić z dzieckiem w domu?- warsztaty 

Cele Przedstawienie zabaw wspierających rozwój dziecka z 
wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku. 

Grupa Rodzice dzieci przedszkolnych 

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

 
 

Temat ,,Szkoła dla Rodziców”-cykl spotkań. 

Cele  

Grupa Rodzice na terenie PPP 

Osoby prowadzące Psycholog Ewa Jabłonowska-Kobiela 

 
 

Temat Grupa wsparcia dla Rodziców dzieci sprawiających problemy 
wychowawcze. 

Cele  

Grupa Rodzice na terenie PPP 

Osoby prowadzące Psycholog E. Jabłonowska-Kobiela 

 
 

Temat Spotkania o charakterze edukacyjnym dla rodziców, zgodnie  
z potrzebami. 

Cele   

Grupa Rodzice 

Osoby prowadzące Psycholog E. Jabłonowska-Kobiela 

 
 

Temat Depresja u dzieci i młodzieży – pogadanka. 

Cele Zwrócenie uwagi na symptomy i zagrożenia wynikające z depresji,  
a także sposoby radzenia sobie z nią. 

Grupa Rodzice 

Osoby prowadzące Psycholog R. Krzakowska 

 
 

Temat Problemy psychologiczne w czasach koronawirusa i jak sobie z nimi 
radzić – prezentacja. 

Cele Przedstawienie najczęstszych problemów psychologicznych 
wynikających z pandemii i propozycje sposobów radzenia sobie  
z nimi 

Grupa Rodzice 

Osoby prowadzące Psycholog R. Krzakowska 

 
 
 


