
OFERTA ZAJĘĆ 
POSTDIAGNOSTYCZNYCH 

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 20 W WARSZAWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

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 
 
 

„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. 18:00-18:50 
 
 

„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, 

uczniowie  
klas I - III 

Anna Magdziak  
 
czwartek, 
godz. 17.15 - 18.45 



- kształtowanie zdolności manipulacyjnych,  
- rozwijanie świadomości własnego ciała, 
- trening czuciowo – ruchowy, 

- ćwiczenia grafomotoryczne. 

„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.  

Uczniowie klas 
„0”- III 

Agnieszka Śmietańska 
 
czwartek, 
godz. 19:00-20:00 
 

„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,  
- 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 

dzieci powyżej 
7 roku życia 

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



pewnego typu bodźców słuchowych 
(nadwrażliwość słuchowa). 
 

„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 I-III 

Beata Myśliwiec 
 
zgodnie z ustaleniami  
z prowadzącą 

„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 

 
zgodnie z ustaleniami  
z prowadzącą 

Trening umiejętności społecznych 
uczniowie klas  
II-IV 

Beata Domańska 
 
zgodnie z ustaleniami  
z prowadzącą 

Trening umiejętności społecznych 
dzieci w wieku 
6-8 lat 

Karolina Kozłowska 
 
piątek, 
godz. 16:00-17:30 

  



„ZRĘCZNE RĄCZKI” 
terapia ręki 
 
„Zręczne rączki” to zajęcia ogólnorozwojowe  
prowadzone w oparciu o Terapię Ręki.  
 
Mają zachęcać dzieci do podejmowania aktywności 
związanych z rysowaniem, malowaniem, 
wygniataniem, wycinaniem, pisaniem, uczyć 
poprawnego chwytu pisarskiego, kształtować 
prawidłową postawę ciała.  
 
Zajęcia prowadzone będą w formie kreatywnej 
zabawy, pobudzającej zmysły, dającej możliwość 
logicznego, twórczego i przestrzennego myślenia. 

dzieci w wieku 
6-7 

Karolina Kozłowska 
 
czwartek, 
8:00-9:00 
lub 9:00-10:00 

  



UCZNIOWIE KLAS IV-VIII SP I LO 
NAZWA ZAJĘĆ DLA KOGO PROWADZĄCY, TERMIN 

„ZARADNY KOT”  
zajęcia poznawczo-behawioralne dla dzieci 
mających trudności z kontrolą złości 

 

Dzieci uczestniczące uczą się rozpoznawać uczucia i 
panować nad nimi, poznają techniki relaksacyjne oraz 
skuteczne strategie rozwiązywania problemów i 
rozluźniania się w sytuacjach stresowych 

uczniowie klas 
IV-VI 

Beata Domańska 
 
zgodnie z ustaleniami  
z prowadzącą 

PRZYSTANEK „UWAŻNOŚĆ” – STACJA KOŃCOWA 
„TO DZIAŁA”  
Mindfulness dla dzieci 
 
Podstawowym zadaniem programu jest wyposażenie 
dzieci w  umiejętność  rozumienia emocji  swoich i innych 
w celu lepszego radzenia sobie z lękiem, niepokojem, 
agresją i złością. 
   
W czasie zajęć dzieci będą uczyć się, między innymi: 

§ koncentrować uwagę na danej czynności, 
§ obserwować swoje emocje, odczucia płynące z 

ciała, doznania smakowe, węchowe, słuchowe; 
zarówno ze świata zewnętrznego jak i 
wewnętrznego, 

§ nazywać i akceptować emocje, 
§ rozpoznawać „trudne myśli” i „trudne 

emocje”, by nie tłumić ich, ale być na nie 
uważnym, 

§ akceptować siebie takimi jakimi są, rozwijać 
życzliwość wobec siebie i innych, 

§ przekierowywać uwagę oraz umiejętność 
przełączania się pomiędzy alternatywnymi 
sposobami reagowania, 

§ samokontroli (w tym emocjonalnej), 
§ elastyczności w myśleniu, 
§ planowania. 

  

Uczniowie klas  
I-III 

B. Domańska, 
B. Myśliwiec 
 
piątek 
16:00-16:50 

„KONSULTACJE GRAFICZNE DLA UCZNIÓW ZE 
SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH”     
 
 Zajęcia mają na celu: 
- przekazanie informacji o przyczynach trudności z 

pisaniem, 
- udzielenie porad i wskazówek do indywidualnej 

pracy w domu. 
 
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów, którzy  : 
- piszą  „brzydko”, nieczytelnie, w sposób mało 

zautomatyzowany, 
- męczą się podczas pisania, 
- nie nadążają na lekcjach z powodu trudności z 

pisaniem, 
- chcą spróbować usprawnić swoją rękę i nauczyć się 

pisać czytelnie i ekonomicznie. 

uczniowie szkół 
podstawowej 

Ewa Jędral 
 
sobota, I w miesiącu, 
godz. 11:00-13:00 

  



„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 IV-VI, VII-VIII. 

uczniowie  
klas IV-VI i VII-VIII. 

Beata Myśliwiec 
 
zgodnie z ustaleniami  
z prowadzącą 

INSTRUMMENTAL ENRICHMENT 
wspomaganie funkcji poznawczych 

uczniowie  
klas IV-VIII 

Grażyna Ciechanowska 
 
wtorek, 
godz. 16:00 - 17:00  
godz. 17:00-18:00 

„JAK UCZYĆ SIĘ INACZEJ, SZYBCIEJ I SKUTECZNIEJ” 
 
Zajęcia mają na celu: 
- nauczyć jak się uczyć skuteczniej, 
- studiowanie tajników pamięci przydatne w nauce 

szkolnej, 
- poznanie nowoczesnych technik uczenia się, 

zapamiętywania, notowania, 
- pokonanie swoich różnorodnych problemów 

związanych z dysleksją – tzn. poprawić umiejętność 
poprawnego pisania i czytania, 

- wykorzystywanie inteligencji wielorakich w 
nauczaniu ortografii , 

- trening pokonywania stresu, naukę relaksowania się, 
- nauczyć się jak planować i osiągać sukces, 
ujawnić swoje mocne strony. 

uczniowie  
klas IV-VIII 

Danuta Gebhardt 
 
zgodnie z ustaleniami  
z prowadzącą 

TRENING POZYTYWNEGO MYŚLENIA 
ZAJĘCIA O PRZEŁAMYWANIU NEGATYWNYCH 
SCHEMATÓW MYŚLOWYCH 

uczniowie  
klas VI-VII 

Monika Chodorowska, 
Beata Kaczyńska 
 
środa, 
16:00-17:00 

BADANIA ZAWODOZNAWCZE uczniowie klas 
VII-VIII SP i LO 

Iwona Warecka 
 
zgodnie z ustaleniami  
z prowadzącą 

GRUPA WSPARCIA DLA DZIEWCZĄT W OKRESIE 
DOJRZEWANIA 
 
Zajęcia mają na celu: 

- wsparcie w trakcie wyzwań rozwojowych 
adolescentów,  

dziewczęta w 
wieku 12-15 lat 

Danuta Gebhardt 
 
środa, 
godz. 15:30-17:00 



- rozwijanie umiejętności rozwiązywania 
problemów,  

- budowania relacji i komunikowania się z 
innymi.  

- poznawanie i przyswajanie narzędzi 
autowsparcia: m.in. wykorzystanie 
elementów treningu mindfulness, 
relaksacji, wizualizacji, itp. 

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH  
 
Zajęcia mają na celu: 

- zdobywanie umiejętności społecznych 
potrzebnych w codziennym 
funkcjonowaniu, 

- budowanie kompetencji w komunikowaniu 
się z innymi,  

- rozpoznawaniu swoich emocji oraz 
potrzeb. 

- rozwijanie umiejętności rozwiązywania 
problemów oraz poczucia skuteczności  
w codziennym działaniu.  

 

dzieci w wieku  
10-14 lat,  
ze spektrum 
autyzmu 

Danuta Gebhardt, 
Karolina Kozłowska 
 
środa, 
godz. 17:30-19:00 

 


