INTEGRACJA BILATERALNA
zajęcia grupowe
_________________________________________________________________________________

Osoba prowadząca: mgr Barbara Maciejko (wszystkie grupy)
mgr Kinga Olech (grupa dla dzieci 5-6 letnich)
Bilateralna integracja – to współpraca i koordynacja – w czasie , kiedy jakiś określony ruch jest
wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów jego drugiej strony, oraz zdolność
koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów.
W zajęciach mogą brać udział dzieci posiadające aktualną diagnozę poziomu rozwoju procesów
integracji sensorycznej, w której zalecono udział w zajęciach terapeutycznych. Pierwszeństwo udziału
w zajęciach będą miały dzieci, które przejawiają symptomy zaburzeń obustronnej integracji,
m.in. z obniżoną obustronną koordynacją, trudnościami z rozróżnianiem stron prawa – lewa,
problemami przekraczania linii środkowej ciała, niskimi umiejętnościami wykonywania ruchów
sekwencyjnych.
Zajęcia są kierowane do trzech grup wiekowych:
- dla dzieci w wieku 5-6 lat
spotkania

będą

odbywały

uczęszczających do przedszkoli z terenu działania naszej poradni
się

w

cyklu

półrocznym

na

terenie

poradni

we

wtorki

w godz. 15.00 – 15.45,
- dla uczniów z klas 1 – 3 uczęszczających do szkół podstawowych z terenu działania naszej poradni
spotkania będą odbywały się w cyklu półrocznym na terenie poradni w środy w godz. 18.00 – 18.45,
- dla uczniów z kl. IV-VI uczęszczających do szkół podstawowych z terenu działania naszej poradni
spotkania będą odbywały się w cyklu półrocznym na terenie poradni w czwartki w godz.18.00 – 18.45.
W pracy metodą bilateralnej integracji niezmiernie ważna jest systematyczność i codzienne
ćwiczenia w domu. Dlatego też rodzice będą otrzymywali na bieżąco szczegółowe wytyczne do pracy
z dzieckiem. Na każdych zajęciach będą sprawdzane postępy dziecka, a kolejne modyfikacje ćwiczeń
będą dostosowywane do jego aktualnych możliwości.
Aby zgłosić chęć udziału dziecka (spełniającego powyższe warunki) 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 września 2018 r.
O przyjęciu dziecka na zajęcia decyduje terapeuta prowadzący zajęcia, który telefonicznie powiadomi
rodziców o zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia oraz o terminie rozpoczęcia spotkań.

Serdecznie zapraszamy

