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Dzieci przedszkolne 

Nazwa zajęć Dla kogo? Prowadzący, termin 

„Koduj, koduj przedszkolaku” 
 

Zajęcia mają na celu: 

• rozwijanie umiejętności analizowania, działania 

oraz poszukiwania, 

• wspieranie rozwoju koncentracji, samodzielności  

i kreatywności, 

• trening umysłu – ćwiczenie spostrzegawczości, 

pamięci oraz logicznego myślenia, 

• nauka kodowania offline. 

 

dzieci 6 letnie 

Agnieszka Śmietańska  

 

czwartek  

(co dwa tygodnie przez 

cały rok szkolny) 

godz. 15.00 – 16.00  

 

„Kopalnia  Pomysłów”  

zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które 

przejawiają ciekawość poznawczą 

 

Zajęcia mają na celu: 

• rozwijanie twórczego myślenia, 

• pobudzanie wyobraźni, 

• stymulowanie rozwoju możliwości intelektualnych  

i pełniejszego ich wykorzystywania przez dzieci, 

• kształtowanie umiejętności społecznych, 

• wspieranie pozytywnej samooceny dziecka. 

 

dzieci 5-6 letnie 

edycja zimowa 

 

 
Anna Magdziak,   

Eliza Szepeluk  

 

poniedziałek 

godz. 16.15 - 17.15 

 

„Odwaga i pewność siebie kluczem do 

uśmiechu” 

zajęcia dla dzieci nieśmiałych 

 

Zajęcia mają na celu: 

• polepszenie relacji z rówieśnikami, 

• podniesienie samooceny i wiary w siebie, 

• podniesienie poczucia własnej wartości i pewności 

siebie, 

• lepszego rozumienia zasad obowiązujących  

w społeczeństwie, 

• lepszej znajomości podstawowych zasad 

społecznych 

 

dzieci 4-6 letnie 

Magda Kabata – Wysocka, 

Anna Surmacz 

 

wtorek 

godz. 16:00 - 17:00 

 



„Spotkania z Baśnią” 

zajęcia dla dzieci przejawiających postawy 

lękowe, zahamowanych i niepewnych siebie, 

mających trudności  z nawiązywaniem 

kontaktów z rówieśnikami  

 

 Zajęcia mają na celu:  

• zmniejszenie lub usuwanie lęku, 

• łagodzenie napięć w kontakcie z dorosłym i/lub 

rówieśnikiem, 

• budzenie ufności do ludzi, 

• podnoszenie samooceny i wiary w siebie  ,    

• pobudzanie i twórczości, wyobraźni, 

pomysłowości, 

• formowanie systemu wartości. 

 

dzieci 5-6 letnie 

Dorota Jedynak, 

Beata Kaczyńska 

 
czwartek  

godz. 16:00 – 17:15 

 

 

„W podskokach do szkoły” 

zajęcia wspomagające rozwój koordynacji 

ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem 

koordynacji wzrokowo-ruchowej  

 

Zajęcia mają na celu: 

• rozwijanie sprawności fizycznej m.in. poprzez 

ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz uczestnictwo w 

zabawach i grach ruchowych, 

• rozwijanie koordynacji obustronnej oraz 

koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

• poprawę orientacji przestrzennej, 

• poprawę spostrzegawczości i refleksu, 

• podniesienie świadomości poczucia własnego 

ciała, 

• naukę współpracy w grupie oraz zasad 

współzawodnictwa, 

• wzbudzenie chęci podejmowania spontanicznej 

aktywność ruchowej, 

• doskonalenie samodzielnego i sprawnego 

wykonywania czynności z zakresu samoobsługi, 

• poprawę sprawności manualnej, 

• podniesienie poziomu prac plastycznych dziecka, 

• przygotowanie do nauki pisania oraz czytania. 

 

dzieci 6 letnie 

Agnieszka Sobieraj,  

Beata Myśliwiec 

 

czwartek  

godz. 8:10 – 9:00 

 

„Zajęcia Rozwojowo-Terapeutyczne 

inspirowane Metodą Ruchu 

Rozwijającego W. Sherborne” 
  

Zajęcia mają na celu: 

• wspomaganie rozwoju emocjonalnego i 

społecznego dziecka poprzez: 

dzieci 3-4 letnie 

Danuta Iwaniszczuk 

Karolina Świątek-Orska 

 

środa  

godz. 17.30 - 18.30 

 



• łagodzenie napięć emocjonalnych, 

• wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa i 

pewności siebie, 

• kształtowanie umiejętności nawiązywania 

kontaktów w grupie, 

• rozwijanie inicjatywy i aktywności w 

zabawie. 

Zajęcia mają charakter grupowy. W zajęciach 

uczestniczą dzieci wspólnie z jednym z rodziców. 

• „Za Kurtyną”  

zajęcia rozwijające zdolności teatralne 

 

Zajęcia mają na celu: 

• ożywianie wyobraźni i fantazji w poszukiwaniu 

rozwiązań  artystycznych, aktorskich, muzycznych,  

w oparciu o bajkoterapię i  teatr, 

• wykorzystanie własnej ekspresji, 

• nabywanie umiejętności używania swoich emocji, 

• doskonalenie wymowy pod względem 

wyrazistości, barwy i siły głosu, 

• pracę nad sobą w grupie twórczych osób. 

 

dzieci  5-6 

letnie 

Agnieszka Śmietańska, 

Magdalena Stępień 

 

wtorek 

godz. 18:00-19:00 

 

• „Od zabawy do precyzji” 

zajęcia terapeutyczne ręki w świetle integracji 

sensorycznej 

•  

• Terapia ręki to nie tylko ćwiczenia dłoni i palców, ale 

przede wszystkim ćwiczenia całego ciała.   

W zależności od występujących zaburzeń praca 

terapeutyczna opiera się na wzmacnianiu siły 

mięśniowej kończyn górnych, stymulacji czucia 

powierzchniowego lub głębokiego, doskonaleniu 

zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-

ruchowej oraz skoordynowania pracy oburącz  

•  

dzieci 5-6 letnie 

Beata Myśliwiec 

 

wtorek 

16:00-16:50 

17:00-17:50 

• „Zagadkowe dźwięki” 

• zajęcia doskonalące  funkcje słuchowe 
•  

• Zajęcia mają na celu: 

• rozwijanie percepcji słuchowej: 

• ćwiczenie uwagi słuchowej 

•  rozwijanie słuchu fonemowego 

• doskonalenie analizy i syntezy 

słuchowej 

• doskonalenie koordynacji słuchowo- 

wzrokowo-ruchowej 

• kształtowanie poczucia rytmu 

• rozwijanie kompetencji językowej 

• wdrażanie dzieci do zespołowego wykonywania 

dzieci 5-6 letnie 

Elżbieta Pomykała, 

Monika Chodorowska 

 

poniedziałek 

16:00-17:00 



działań  

• przygotowanie do nauki czytania i pisania 

 

Cele szczegółowe: 

• doskonalenie funkcji słuchowych:  lokalizacji 

dźwięku, reagowania na dźwięk, różnicowania 

dźwięków ( wysokości, natężenia) 

• ćwiczenie pamięci słuchowej 

• doskonalenie umiejętności tworzenia rymów 

• umiejętność odtwarzania struktur rytmicznych 

• dokonywanie analizy i syntezy sylabowej 

• ćwiczenia wyodrębniania głosek w nagłosie, 

wygłosie i śródgłosie wyrazów 

 

• Trening uwagi słuchowej metodą 

Tomatisa 

•  

dzieci 

przedszkolne + 

szkoła 

podstawowa 

Joanna Szustkiewicz 

 

termin: uzgodnienie  

z terapeutą 

• „Przepis na bohatera”  
Podstawowym zadaniem zajęć jest wyposażenie 

dziecka w zdolność do doświadczania i wyrażania 

emocji, umiejętność funkcjonowania w grupie 

rówieśniczej jak i w rodzinie oraz inicjowania  

i podtrzymywania relacji. 

W czasie spotkań dzieci będą uczyć się: 
• rozpoznawania i nazywania swoich emocji, 
• skutecznego oraz odpowiedniego radzenia 

sobie z negatywnymi emocjami takimi jak lęk, 
złość, napięcia emocjonalne 

• sposobów na wyciszenie się i zrelaksowanie, 
• kompetencji społecznych w tym 

asertywności, 
• rozwijania umiejętności współpracy oraz 

nawiązywania relacji z innymi, 

• wzmacniania własnej wartości i pewności 
siebie. 

dzieci 5-6 letnie 

Anna Surmacz 

 

piątek 

16:00-17:00 

• „Raz, dwa, trzy – rodzice i my”  

grupa spotkaniowa  
dzieci 1-3 letnie 

Karolina Kozłowska, 

Agnieszka Zarzycka 

 

II semestr  

wtorki 

• Trening umiejętności społecznych Dzieci młodsze 

Karolina Kozłowska 

 

środa, 

17:30-19:00 

 


