
 

ZAJĘCIA – WAKACJE 2019  

NAZWA ZAJĘĆ  
 (PROWADZĄCY) 

DLA KOGO? KIEDY? ZAPISY 

Warsztaty dla dobrych 
rodziców 
(M. Harasimowicz,  
A. Bieżuńska) 
 

dla rodziców dzieci z 
ADHD i zaburzeniami 
zachowania 

zajęcia 3-godzinne, 5  spotkań 
lipiec (dokładny termin zostanie podany 
do 15 czerwca) 

zapisy mailowe do 28.06.2018 r.  
ppp3@edu.um.warszawa.pl  
(w tytule maila prosimy wpisać 
nazwę zajęć) 

Bez klapsa – jak z miłością  
i szacunkiem wyznaczać 
dziecku granice 
(A. Banasiewicz-Tenerowicz) 

dla rodziców, opiekunów i 
nauczycieli 
grupa-od 10 do 20 osób 

3.07 środa 17.00-19.30 (pokój 116) zapisy mailowe do dnia 
15.06.2018 r.  
ppp3@edu.um.warszawa.pl  
(w tytule maila prosimy wpisać 
nazwę zajęć) 

Jak wspierać dziecko i jego 
rozwój w kierunku wyboru 
szkoły/zawodu? 
(A. Banasiewicz-Tenerowicz) 

dla rodziców, opiekunów i 
nauczycieli 
grupa-od 10 do 20 osób 

10.07 środa 17.00-19.30 (pokój 116) zapisy mailowe do dnia 
15.06.2018 r.  
ppp3@edu.um.warszawa.pl  
(w tytule maila prosimy wpisać 
nazwę zajęć) 

Czy mam zdolne dziecko? 
(A. Rytel-Andrianik,  
D. Ziółek) 

dla rodziców dzieci 
przedszkolnych  
i w wieku szkolnym 
(uczęszczających do 
placówek żoliborskich), 
którzy mają poczucie, że 
ich dziecko rozwija się 
szybciej niż jego 
rówieśnicy 

29.08 czwartek w godz. 17.00 – 20.00 bez zapisów 
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Warsztaty logopedyczne 
(M. Góralska) 

dla dzieci 6-letnich, które 
idą do szkoły 
grupa – max. 5 osób 

wtorki 2 i 9 lipca,  
piątki 5 i 12 lipca  
godz. 9.30-10.15 

zapisy telefoniczne  
(22 277 22 10, 22 277 22 18) 
lub mailowe 
ppp3@edu.um.warszawa.pl  
(w tytule maila prosimy wpisać 
nazwę zajęć) 

Zajęcia grupowe  
z wykorzystaniem programu 
ćwiczeń integrujących inpp  
wg Sally Goddard Blythe – 
świadomość ciała, kontrola 
postawy, integrowanie 
odruchów pierwotnych 
(B. Maciejko, D. Pąk) 

uczniowie klas I-III szkół 
podstawowych, 
posiadających aktualną 
diagnozę poziomu 
rozwoju procesów 
integracji sensorycznej 
grupa – max. 10 osób 

22-26 lipca 
godz. 09.00-09.45 

należy wypełnić  wniosek  
o objęcie dziecka zajęciami 
specjalistycznymi w poradni 
(wniosek dostępny w 
sekretariacie  i na stronie 
internetowej Poradni w zakładce 
„druki do pobrania”)  do końca 
czerwca 2019 r.   

SŁUCH-WZROK-RUCH 
(K. Olech, J. Ostrowińska) 

uczniowie kl. I-II szkół 
podstawowych z 
trudnościami w nauce 
czytania i pisania 

środa 3.07/10.07 
gr I 8.15-9.00; gr II 9.30-10.15 
czwartek 4.07/ 11.07 
gr I 8.15-9.00; gr II 9.30-10.15  
piątek 5.07/12.07 
gr 12.30-13.15; gr II 13.30-14.15 

należy wypełnić  wniosek  
o objęcie dziecka zajęciami 
specjalistycznymi w poradni 
(wniosek dostępny w 
sekretariacie  i na stronie 
internetowej Poradni w zakładce 
„druki do pobrania”)  do końca 
czerwca 2019 r.   

Trening umiejętności 
społecznych (TUS) 
(A. Banasiewicz-Tenerowicz) 

dla dzieci w wieku  
5-6  lat  
(bez diagnozy Zespołu 
Aspergera,  
bez diagnozy ADHD) 
grupa – 5-8 osób 

1.07, godz.10.00-10.45 
2.07, godz.10.00-10.45 
3.07 , godz.16.00-16.45 
4.07, godz.14.00-14.45 
5.07, godz.10.00-10.45 
8.07, godz.10.00-10.45 
9.07, godz.10.00-10.45 
10.07, godz.16.00-16.45 
11.07, godz.14.00-14.45 
12.07, godz.  10.00-10.45 

należy wypełnić  wniosek  
o objęcie dziecka zajęciami 
specjalistycznymi w poradni 
(wniosek dostępny w 
sekretariacie   
i na stronie internetowej 
Poradni w zakładce „druki do 
pobrania”)   
do 15 czerwca 2019 r.   
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Spotkania z Leonem – nauka 
lepszego radzenia sobie  
w relacjach z innymi dziećmi 
(A. Rytel-Andrianik,  
D. Ziółek) 

dla dzieci w wieku 5-7 lat dwa spotkania dla dzieci: 01.07 
i 04.07 w godz. 16.00-18.00 oraz jedno 
spotkanie dla ich rodziców 05.07  
w godz. 18.00-19.00 

zapisy u prowadzących zajęcia 
(22 277 22 10, 22 277 22 18) 

Terapia ręki 
(J. Sobiesiak) 

I grupa dla dzieci  
w wieku 5-6 lat 
II grupa dla dzieci  
w wieku 7-8 lat 
grupa – max. 4 osoby 

wtorki  - od 16.07 do 27.08 
9.00-9.50 
10.00-10.50 

należy wypełnić  wniosek  
o objęcie dziecka zajęciami 
specjalistycznymi w poradni 
(wniosek dostępny w 
sekretariacie   
i na stronie internetowej 
Poradni w zakładce „druki do 
pobrania”)   
do 17 czerwca 2019 r.   

Doradztwo zawodowe 
(B. Bogucka) 

dla uczniów kl. VIII szkół 
podstawowych oraz  
kl. III gimnazjów 

od 24 czerwca do 19 lipca 
od 19 do 30 sierpnia 
spotkania indywidualnie 

zapisy telefoniczne  
u specjalisty  
(22 277 22 10, 22 277 22 18) 
 

Doradztwo zawodowe dla 
młodzieży z orzeczeniem 
niepełnosprawności, z 
użyciem testu Achtnicha 
(A. Banasiewicz-Tenerowicz) 

dla młodzieży powyżej 11 
r.ż. z orzeczeniem  
o niepełnosprawności, 
przebadanej przez 
psychologa poradnia  
w zależności od potrzeb 
1-2 spotkania 

1.07  
2.07  
5.07  
8.07  
9.07  
12.07 
 

należy wypełnić  wniosek  
o objęcie dziecka zajęciami 
specjalistycznymi w poradni 
(wniosek dostępny w 
sekretariacie   
i na stronie internetowej 
Poradni w zakładce „druki do 
pobrania”)   
do 15 czerwca 2019 r.   

 

 


