
OFERTA ZAJĘĆ 
POSTDIAGNOSTYCZNYCH 

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 20 W WARSZAWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

UCZNIOWIE KLAS I-III SP 
NAZWA ZAJĘĆ DLA KOGO PROWADZĄCY, TERMIN 

„MATEMATYKA NA MIARĘ BYSTREGO 

PIERWSZAKA” 
 
Zajęcia mają na celu: 
- rozpoznawanie potrzeb oraz indywidualizowanie 

procesu nauczania i wychowania dzieci zdolnych w 
ramach organizowanej przez poradnię pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej, 

- zapewnienie dodatkowej, indywidualnej stymulacji 
dzieciom wykazującym zdolności matematyczne, 

- wypracowanie dobrych nawyków uczenia się,  
- określenie dominujących zdolności z 

wykorzystaniem wiedzy o mózgu. 

dzieci 6-7 letnie 

Agnieszka Śmietańska 
 
piątek, 
godz.15:00-16:00 
 
start: 28.09.2020 r. 

„PRZYJACIELE ZIPPIEGO” 
 
Zajęcia mają na celu: 
- promocję zdrowia psychicznego i dobrego 

samopoczucia małych dzieci, poprzez: 
§ rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i 

społecznych, ułatwiających  dobre 
funkcjonowanie w grupie, 

§ nawiązywanie przyjaźni,  
§ radzenie sobie z problemami i trudnościami,  

- naukę jak radzić sobie z codziennymi 
problemami,  jak nazywać uczucia, jak o nich 
rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby 
radzenia sobie, 

- program zachęca również  do współpracy i 
pomagania innym dzieciom. 

 
Po zajęciach dzieciom łatwiej będzie: 
- określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać, 
- mówić to, co chce się powiedzieć, 
- słuchać uważnie, 
- prosić o pomoc, 
- nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, 
- radzić sobie z samotnością i odrzuceniem, 
- mówić przepraszam, 
- radzić sobie z prześladowaniem, 
- rozwiązywać konflikty, 
- radzić sobie ze zmianą i stratą, między innymi ze 

śmiercią, 
- adaptować się do nowych sytuacji, 
- pomagać innym. 

uczniowie klas 
„0”- III 

Katarzyna Kopeć 
 
wtorek, 
godz. 18:00 - 19:00 
s. 5 



„WYSPA SKARBÓW” 
zajęcia dedykowane są uczniom mającym 
trudności  
w podejmowaniu działań z własnej inicjatywy, 
których cechuje ich nieśmiałość, brak pewności 
siebie oraz wycofują się z kontaktów z innymi 
 
 Zajęcia mają na celu: 
- ograniczenie lęku związanego z byciem wśród 

rówieśników, 
- wzmocnienie wiary we własne możliwości, 
- rozwijanie świadomości swoich talentów, mocnych 

stron, 
- podejmowanie aktywności społecznej przez dzieci, 
- rozpoznawanie i nazywanie emocji, trening 

komunikacji. 
 
Podczas zajęć dzieci będą miały okazję doświadczyć 
pozytywnych emocji płynących ze wspólnej zabawy i 
kontaktu z innymi. Na zajęciach będziemy 
wykorzystywali metody pedagogiki  zabawy, socjoterapii 
oraz arteterapii. 

uczniowie klas 
I - III  

Beata Myśliwiec  
 
piątek,  
godz. 16:00-17:00  

„ZARADNY SMYK”  
zajęcia dla dzieci nieśmiałych 
 
Zajęcia mają na celu: 
- stworzenia bezpiecznej przestrzeni do 

nawiązywania relacji rówieśniczych, 
- zdobycie umiejętności identyfikowania swoich 

uczuć, 
- czerpanie radości z aktywności społecznych, 
- identyfikowanie swoich lęków, 
- stwarzanie bezpiecznych warunków na ekspozycje 

na sytuacje lękowe, 
- zdobycie umiejętności rozpoznawania sygnałów z 

ciała świadczących o zbliżającym się stresie, 
- zdobycie wiedzy na temat sposobów relaksacji- 

techniki relaksacyjne, 
- kształtowanie umiejętności czynnego udziału w 

aktywnościach grupowych, 
- otrzymywanie wsparcia psychicznego i poczucia 

przynależności do grupy 

uczniowie klas  
I-III 

Beata Myśliwiec 
 
Piątek 
godz. 18:00-19:00 
s. konferencyjna 
 
Start: 02.10.2020 r. 

„ZŁOTA RĄCZKA”  
zajęcia usprawniające rękę  i umiejętności 
grafomotoryczne 

Zajęcia mają na celu: 
- usprawnianie ruchowe ręki, 
- doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, 
- rozwijanie umiejętności spostrzegania położenia 

przedmiotów w przestrzeni oraz stosunków 
przestrzennych, 

- kształtowanie zdolności manipulacyjnych,  

uczniowie  
klas I - III 

Anna Magdziak  
 
czwartek, 
godz. 17.15 - 18.45 
s. 7 
 
start: 24.09.2020 r. 



- rozwijanie świadomości własnego ciała, 
- trening czuciowo – ruchowy, 

- ćwiczenia grafomotoryczne. 

„ZAJĘCIA TWÓRCZEGO MYŚLENIA DLA ZDOLNYCH 

DZIECI” 

Zajęcia mają na celu: 
- wzmacnianie wiary we własne możliwości i 

zdolności, 
- zwiększanie umiejętności komunikowania się, 

słuchania drugiej osoby i podejmowania ryzyka 
wyrażania własnych odmiennych opinii w grupie, 

- naukę współpracy z innymi, 
- rozwój swojej wyobraźni, 
- rozwijanie zdolności i umiejętności twórczych, 
- naukę wykorzystywani własnych zdolności 

intelektualnych w szerszym zakresie. 

uczniowie  
klas I – III 
edycja letnia 

Anna Magdziak, 
Eliza Szepeluk 
 
poniedziałek,  
godz. 16.00 – 17.30 
s. 11 

„DESTINATION IMAGINATION” 
zajęcia z  kreatywnego rozwiązywania 
problemów, tworzenia innowacji, pracy 
zespołowej podczas podejmowania ekscytujących 
wyzwań, zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, 
materiałami, finansami i pomysłami 
 
Zajęcia mają na celu: 
- naukę  umiejętności skutecznej komunikacji i 

prezentację wytworów własnej pracy oraz pracy 
zespołu, 

- pokazanie koncepcji myślenia rozbieżnego 
(dywergencyjnego) zakładającego, że istnieje więcej 
niż jedna droga do rozwiązania problemu, 

- zachęcenie dzieci i młodzież do podejmowania 
procesu tworzenia - w oparciu o własne mocne 
strony, 

- odkrywanie różnorodnych uzdolnień, 
przełamywanie barier, kształtowanie motywacji 
wewnętrznej i zwiększanie poczucia własnej 
wartości. 

 
Destination Imagination stawia przed uczestnikami 
projekty zespołowe, które wyzwalają ducha 
odkrywczości i samodzielności, zachęcają do 
zdobywania nowych umiejętności i zainteresowań oraz 
kreują poczucie odpowiedzialności wobec innych.  

dzieci  6 - 9 
letnie 

Agnieszka Śmietańska 
 
wtorek, 
godz. 18:00-19:00 
s. 16 
 
start: 06.10.2020 r. 

„NEUROFLOW” 
diagnoza zaburzeń funkcji słuchowych 
 
Szczególni adresaci to osoby, u których występują 
trudności w:  
- opanowaniu języka ojczystego (opóźniony rozwój 

mowy, trudności artykulacyjne), 
- nauce czytania, pisania, nauce języków obcych,  

dzieci powyżej 
7 roku życia 

Dorota Jedynak,  
Monika Przybysz, 
Joanna Szustkiewicz, 
Iwona Chrząszcz-
Piątkowska 
 
Termin: uzgodnienie  
z terapeutami 



- rozumieniu mowy w niekorzystnych warunkach np. 
szumie ulicznym, szkolnym, w salach z pogłosem, 

- określeniu kierunku, z którego dociera dźwięk, 
- dłuższym skupieniu uwagi słuchowej, szczególnie 

gdy występują dystraktory (tj. dźwięki 
przeszkadzające),  

- rozumieniu dłuższych wypowiedzi lub poleceń 
słownych a co za tym idzie wykonywaniu zadań 
złożonych,  

- zróżnicowaniu słów podobnie brzmiących, 
- funkcjonowaniu w środowiskach z dużą ilością 

bodźców słuchowych albo nieakceptowanie 
pewnego typu bodźców słuchowych 
(nadwrażliwość słuchowa). 
 

 

„POWIEDZ TO”  
zajęcia dla dzieci z mutyzmem i ich rodziców 
 
Zajęcia mają na celu: 
- wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego 

dzieci, 
- pomoc dziecku w przełamaniu lęków i schematów, 
- podniesienie samooceny i wiary w siebie, 
- zawieranie i podtrzymywanie znajomości, 
- lepsze rozumienie sytuacji społecznych, 
- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i 

społecznych 
 

dzieci 5-6 letnie 

Joanna Gorgas 
  
wtorek 
godz. 18:00-19:00 
s. 5 
 
start: uzgodnienie  
z terapeutą 

„KOLOROWY ŚWIAT EMOCJI” - TRENING 

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH” 
 
Zajęcia mają na celu: 
- trening umiejętności komunikacyjnych, 
- trening modyfikowania zachowań na bardziej 

aprobowane społecznie, 
- umiejętność współpracy w grupie, 
- metody radzenia sobie z emocjami, 
- praca nad przestrzeganiem zasad, 
- uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb, 
- odreagowanie napięć emocjonalnych, 
- kształtowanie umiejętności rozwiązywania 

konfliktów, 
- rozwijanie empatii, 
- rozwijanie samoświadomości. 

 
Trening prowadzony jest w grupach kilkuosobowych dla 
dzieci z klas I-III. 

uczniowie  
klas II-IV i V-VIII 

Beata Myśliwiec 
Beata Domańska 
 
zgodnie z ustaleniami z 
prowadzącymi 



„KOCHAM CZYTAĆ” 
zajęcia prowadzone metodą symultaniczno-
sekwencyjną wczesnej nauki czytania opartą na 
najnowszych badaniach neuropsychologicznych i 
wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i 
logopedycznych autorki - prof. Jagody 
Cieszyńskiej. 

Zajęcia mają na celu rozwój: 
- spostrzegania, 
- umiejętności myślenia przez analogię, pamięci. 

Zajęcia przeznaczone są dla: 
- dzieci zagrożonych dysleksją, 
- dzieci w młodszym wieku szkolnym (uczniów 

pierwszej lub drugiej klasy), które mają kłopoty z 
opanowaniem umiejętności czytania, 

- dzieci z wadami wymowy, 
- dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, dzieci, 

dla których język polski jest językiem obcym 

uczniowie klas I 
- III 

Justyna Matusz 

 
środa, 
I grupa  
godz. 17.00 - 18.00  
II grupa,  
godz. 18.00 - 19.00  
s. 16 
 
start: 23.09.2020 r. 

  


