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               WAKACYJNA OFERTA ZAJĘĆ 

Termin Nazwa i osoby prowadzące INFORMACJE I ZAPISY 

 

2.07.2018 r.   
Godziny zajęć: 
10.30-11.15 

„Gdyby kózka nie skakała…”. Zajęcia z elementami SI          

dla dzieci idących do szkoły we wrześniu 2018 r.  

DLA DZIECI 6/7LETNICH ORAZ ICH OPIEKUNÓW         

Prowadzące: Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz – 

psycholog, Ewa Zabłocka – terapeuta integracji 

sensorycznej          

Zgłoszenia drogą mailową na adres 

abanasiewicz@edu.um.warszawa.pl  

do niedzieli 01.07.2018 r.  

Na spotkanie należy przynieść wypełniony  

wniosek o objęcie dziecka zajęciami 

specjalistycznymi w poradni (dostępny  

w sekretariacie  i na stronie internetowej 

Poradni w zakładce „druki do pobrania”). 

Jeśli dziecko nie będzie pod opieką rodzica 

konieczne dostarczenie upoważnienia  

do odbioru dziecka przez inną osobę  

(w „drukach do pobrania”). 

 

3.07.2018 r.    
Godziny zajęć: 
10.30-11.15 

„Czuć się jak lyba w wodzie”. Zajęcia z elementami 
treningu logopedycznego  dla dzieci idących do szkoły 
we wrześniu 2018 r. 
DLA DZIECI 6/7LETNICH ORAZ ICH OPIEKUNÓW               
Prowadzące: Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz – 
psycholog,  Mariola Góralska – logopeda              
 

4.07.2018 r.     
Godziny zajęć: 
15.15-16.00 

„Idzie rak nieborak…”. Zajęcia    z elementami SI dla 

dzieci idących do szkoły we wrześniu 2018 r.  

DLA DZIECI 6/7LETNICH  ORAZ ICH OPIEKUNÓW  

Prowadzące: Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz – 

psycholog,  Ewa Zabłocka – terapeuta integracji 

sensorycznej                                

5.07.2018 r.     
Godziny zajęć: 
11.15-12.00 

 „Szara żaba jadła dżem…” Zajęcia z elementami 
treningu logopedycznego  dla dzieci idących do szkoły 
we wrześniu 2018 r. 
DLA DZIECI 6/7LETNICH ORAZ ICH OPIEKUNÓW               
Prowadzące:  Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz – 
psycholog,   Mariola Góralska – logopeda              

6.07.2018 r.  
Godziny zajęć: 
12.00-12.45 

 „Słuchaj uchem a nie brzuchem…” Zajęcia  
z elementami SI dla dzieci idących do szkoły we 
wrześniu 2018 r. 
DLA DZIECI 6/7LETNICH  ORAZ ICH OPIEKUNÓW  

Prowadzące: Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz – 

psycholog,   Ewa Zabłocka – terapeuta integracji 

sensorycznej                                 
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16.07.2018 r. 
17.07.2018 r. 
18.07.2018 r. 
19.07.2018 r. 
20.07.2018 r. 
Godziny zajęć: 
9.00-10.00 

BRAIN FIT – grupowe zajęcia wspomagające 
komunikację międzypółkulową  
DLA UCZNIÓW KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
Prowadzące: Barbara Maciejko -  pedagog, terapeuta 
SI, terapeuta bilateralny, Dorota Pąk –  pedagog, 
fizjoterapeuta, terapeuta SI 

Zajęcia oparte są na uczeniu się poprzez 

zmysły. Dzieci wykonują ćwiczenia 

ruchowe, manualne i relaksacyjne. 

Ćwiczenia ruchowe wspomagają 

komunikację międzypółkulową, 

usprawniają obustronną koordynację oraz 

różnicowanie prawo-lewo. Wpływają nie 

tylko na poprawę motoryki dużej i małej, 

ale również usprawniają procesy myślowe 

zachodzące w  mózgu. 

Aby zgłosić chęć udziału dziecka 

 w zajęciach, należy wypełnić  wniosek  

o objęcie dziecka zajęciami 

specjalistycznymi w poradni (wniosek 

dostępny w sekretariacie  i na stronie 

internetowej Poradni w zakładce „druki do 

pobrania”)  w terminie do 10 lipca 2018 r.  

Jeśli dziecko nie będzie pod opieką rodzica 

konieczne dostarczenie upoważnienia do 

odbioru dziecka przez inną osobę (w 

„drukach do pobrania”). 

O przyjęciu dziecka prowadzący 

poinformują telefonicznie. 

30.07.2018 r. 
31.07.2018 r. 
1.08.2018 r. 
2.08.2018 r. 
3.08.2018 r. 
Godziny zajęć: 
8.30-9.20 

Wakacje z Pitagorasem - grupowe zajęcia 
wspomagające rozwój kompetencji matematycznych 
dzieci 
DLA DZIECI 5/6 LETNICH 
Osoba prowadząca:  Kinga Olech - pedagog, terapeuta 
SI, terapeuta pedagogiczny 
 

Matematyka z jaką dzieci stykają się już  

na początkowych etapach nauki, wymaga 

od nich rozumowania na odpowiednim 

poziomie. Dzieci rozwijają tę umiejętność 

poprzez doświadczanie, 

eksperymentowanie oraz wyciąganie 

wniosków. Zajęcia mają na celu rozwijanie  

rozumowania, odporności emocjonalnej 

oraz umiejętności niezbędnych na 

dalszych etapach edukacji matematycznej. 

Aby zgłosić chęć udziału dziecka 

 w zajęciach, należy wypełnić  wniosek  

o objęcie dziecka zajęciami 

specjalistycznymi w poradni (wniosek 

dostępny w sekretariacie  i na stronie 

internetowej Poradni w zakładce „druki  

do pobrania”)  w terminie do 24 lipca 

2018 r.  Jeśli dziecko nie będzie pod 

opieką rodzica konieczne dostarczenie 

upoważnienia do odbioru dziecka przez 

inną osobę (w „drukach do pobrania”). 

O przyjęciu dziecka prowadząca 

poinformuje telefonicznie. 
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2.08.2018 r.  „Necio – zabawa w internet”. Zabawy dla dzieci  
4-6letnich dotyczące bezpieczeństwa w Internecie  
na podstawie materiałów z Fundacji Dajemy Dzieciom 
Siłę 
DLA DZIECI 4/6 LETNICH ORAZ ICH OPIEKUNÓW               
Prowadząca:  Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz – 
psycholog 

Zgłoszenia drogą mailową na adres 

abanasiewicz@edu.um.warszawa.pl  

do środy 01.08.2018 r.  

Na spotkanie należy przynieść wypełniony  

wniosek o objęcie dziecka zajęciami 

specjalistycznymi w poradni (dostępny  

w sekretariacie  i na stronie internetowej 

Poradni w zakładce „druki do pobrania”). 

Jeśli dziecko nie będzie pod opieką rodzica 

konieczne dostarczenie upoważnienia  

do odbioru dziecka przez inną osobę  

(w „drukach do pobrania”). 

O godzinie zajęć poinformuje osoba 

prowadząca. 

3.08.2018 r. „Czuć się jak lyba w wodzie”. Zajęcia z elementami 
treningu logopedycznego dla dzieci w wieku 5/6 lat.  
DLA DZIECI 5/6 LETNICH I ICH OPIEKUNÓW 
Prowadzące: Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz – 
psycholog, Mariola Góralska – logopeda           

9.08.2018 r. „Kim zostać? Zajęcia dla uczniów liceów 
ogólnokształcących, rozważających różne kierunki 
nauki. 
DLA UCZNIÓW LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE  
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W STOPNIU LEKKIM  
LUB UMIARKOWANYM 
Prowadząca:  Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz – 
psycholog 

14.08.2018 r. „Mały terrorysta czyli o dziecięcych atakach złości” – 
program Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 
DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI  
Prowadząca: Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz – 
psycholog 

Zgłoszenia drogą mailową na adres 

abanasiewicz@edu.um.warszawa.pl  

do środy 01.08.2018 r.  

O godzinie zajęć poinformuje osoba 

prowadząca. 

22.08.2018 r.  

24.08.2018 r. 

27.08.2018 r. 

29.08.2018 r. 

30.08.2018 r.  

Godziny zajęć: 
12.00-13.00 

„ W krainie uczuć” - grupowe zajęcia 
psychoedukacyjne z elementami bajkoterapii  
 i relaksacji 
DLA DZIECI W WIEKU 6/9 LAT 
Prowadzące: Agata Rutkowska – psycholog, Ewa 
Zabłocka – psycholog        

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które 
przeżywają silne emocje w sytuacjach 
społecznych, szkolnych  i  domowych takie 
jak nadmierny lęk, wstyd, niepewność, 
smutek.  
Aby zgłosić chęć udziału dziecka  

w zajęciach, należy wypełnić  wniosek  

o objęcie dziecka zajęciami 

specjalistycznymi w poradni (wniosek 

dostępny w sekretariacie  i na stronie 

internetowej poradni w zakładce „druki  

do pobrania”)  w terminie do 15 sierpnia 

2018 r. Jeśli dziecko nie będzie pod opieką 

rodzica konieczne dostarczenie 

upoważnienia do odbioru dziecka przez 

inną osobę (w „drukach do pobrania”). 

30.08.2018 r. 

Godziny zajęć: 
17.00-19.30 

„Czy mam zdolne dziecko?”  

WARSZTATY DLA RODZICÓW 

Prowadzące: Anna Rytel-Andrianik – psycholog, 

Dorota Ziółek – psycholog  

Zapisy mailowe do dnia 28.08.2018 r. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: 

anna.r-andrianik@poradnia-nr3.pl 
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