
OFERTA ZAJĘĆ 

POSTDIAGNOSTYCZNYCH 
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 20 W 

WARSZAWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

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, 
• kodowanie i rozkodowanie 
 
W celu zapisu na zajęcia prosimy o kontakt mail do 
osoby prowadzącej. 

dzieci 6 letnie 

Agnieszka Śmietańska 
 
wtorek 
(co dwa tygodnie przez 
cały rok szkolny) 
godz. 15.00 – 16.00  
 
zajęcia odbywać się 
będą w terminie: 
20.09.2022- 27.06.2023 
 

„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. 
 
W celu zapisu na zajęcia prosimy o kontakt mail do 
osoby prowadzącej. 

dzieci 5-6 letnie 
 
 

 
Anna Magdziak,   
Eliza Szepeluk  
 
poniedziałek 
godz. 16.15 - 17.15 
 
zajęcia odbywać się 
będą w terminie: 
10.10.2022- 10.10.2023 
 
 

„Spotkania z Baśnią” 
zajęcia dla dzieci przejawiających postawy lękowe, 
zahamowanych i niepewnych siebie, mających 
trudności  z nawiązywaniem kontaktów z 
rówieśnikami  
 
 
 

dzieci 5-6 letnie 

Monika Chodorowska 
Beata Kaczyńska 

 
środa 
godz. 16.00 – 17.00 
 



 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. 
 
W celu zapisu na zajęcia prosimy o kontakt mail do 
osoby prowadzącej. 

                            
zajęcia odbywać się 
będą w terminie: 
05.10.2022- 22.02.2023 

 

 

„W podskokach do szkoły” 
Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami 
integracji sensorycznej 

 
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. 
 
 
W celu zapisu na zajęcia prosimy o kontakt mail do 
osoby prowadzącej. 

dzieci 5-6 letnie 

  
Beata Myśliwiec 
Anna Jesionkowska 

 
czwartek  
godz. 15.00 – 15.50 
godz. 16.00-- 16.50 
 
zajęcia odbywać się 
będą w terminie: 
28.09.2022- 26.01.2023 
 

„Zajęcia Rozwojowo-Terapeutyczne 
inspirowane Metodą Ruchu 
Rozwijającego W. Sherborne” 
  
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci: 
• przejawiających postawy lękowe 
• z trudnościami w kontaktach w grupie 
• wycofanych i niepewnych siebie 
• z problemami adaptacyjnymi 

 

dzieci 3-4 letnie 

Danuta Iwaniszczuk 
Karolina Świątek-Orska 
 
środa  
godz. 18.00-- 9.00  
 
 
 
zajęcia odbywać się 
będą w terminie: 



 
Zajęcia mają na celu: 
• wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa 

 i pewności siebie  
• kształtowanie umiejętności nawiązywania 

kontaktów w grupie 
 
 

Zajęcia mają charakter grupowy. W zajęciach 
uczestniczą dzieci wspólnie z jednym z rodziców. 
 
W celu zapisu na zajęcia prosimy o kontakt mail do 
osoby prowadzącej. 

27.09.2022- 28.06.2023 

”Dzieciaki sensoraki” 
 
Zajęcia mają na celu: 
• Zwiększenie wydolności fizycznej oraz rozwijanie 

sprawności motorycznej 
• Rozwijanie koordynacji obustronnej oraz 

koordynacji wzrokowo- ruchowej i słuchowo- 
ruchowej 

• Poprawę orientacji przestrzennej 
• Poprawę spostrzegawczości i refleksu 
• Podniesienie świadomości własnego ciała 
• Doskonalenie dużej i małej motoryki 
• Poprawę równowagi naukę współpracy w grupie 
• Podniesienie poziomu z zakresu samoobsługi 
• Podniesienie poziomu prac plastycznych dziecka 
• Przygotowanie do nauki pisania 

 
 
 
W celu zapisu na zajęcia prosimy o kontakt mail do 
osoby prowadzącej. 

Dzieci 
przedszkolne+ 
szkoła 
podstawowa 

Iwona Chrząszcz- 
Piątkowska 
Magdalena Tusińska 
Anna Jesionkowska 
 
 
4-latki: 
Wtorek 10.00-11.00 
 
5-latki 
Wtorek 11.00-12.00 
 
6-latki 
Czwartek 17.00-18.00 
 
zajęcia odbywać się 
będą w terminie: 
10.2022- 01.2023 
 

„ Mali Odkrywcy Przyjaźni” 
 
Zajęcia przeznaczone są dla : 
dzieci 6-letnich, mających trudności w relacjach z 
innymi dziećmi, a także w wyrażaniu emocji. 
 
Zajęcia mają na celu: 
• rozwijać samoświadomość 
•  uwrażliwiać na potrzeby innych 
• budować poczucie własnej wartości. 

 
W celu zapisu na zajęcia prosimy o kontakt mail do 
osoby prowadzącej. 

dzieci 6 letnie 

Karolina Świątek- Orska 
Aleksandra Wysocka 
 
Poniedziałek  
Godz. 16.00-17.00 
 
zajęcia odbywać się 
będą w terminie: 
03.10.2022- 02.01.2023 
 
 

„Za Kurtyną”  
zajęcia rozwijające zdolności teatralne 
 
 
 

dzieci 5-9 letnie 

Agnieszka Śmietańska, 
Magdalena Stępień 
 
wtorek 
godz. 18:00-19:00 



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. 

 
 
W celu zapisu na zajęcia prosimy o kontakt mail do 
osoby prowadzącej. 

 
zajęcia odbywać się 
będą w terminie: 

20.09.2022- 27.06.2023 

 
 

”Zagadkowe Dźwięki” 
 
Grupa docelowa:  

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci mających 
trudności z percepcją słuchową: uwagą słuchową, 
różnicowaniem dźwięków, analizą i syntezą 
słuchową, pamięcią słuchową.   
 
Zajęcia mają na celu: 
• rozwijanie funkcji słuchowych 
• ćwiczenie uwagi słuchowej 
• doskonalenie analizy i syntezy słuchowej 
• ćwiczenie pamięci słuchowej 
• rozwijanie słuchu fonemowego 
• doskonalenie koordynacji słuchowo- wzrokowo-

ruchowej 
 
 
Zajęcia odbywają się w grupie 10-cio 
osobowej.                                                                    Czas 
trwania zajęć wynosi 45 minut. Przewiduje się 10 
spotkań. 

 
W celu zapisu na zajęcia prosimy o kontakt mail do 
osoby prowadzącej. 

Dzieci 5-6 letnie 

Elżbieta Pomykała                                    
Monika Chodorowska  

 

poniedziałek 
Godz. 15.00-15.45 
 

zajęcia odbywać się 
będą w terminie:                           
03.10.2022-19.12.2022  

 

 

 

 

„Bazgrołki- Gryzmłoki” 
Terapia ręki w ujęciu integracji sensorycznej 
 
Zajęcia mają na celu: 
usprawnianie tych funkcji percepcyjno – 
motorycznych, dzięki którym dziecko osiągnie 
optymalny poziom samoobsługi oraz poprawi 
sprawność manualną rączki. 
Sprawność ta jest bardzo ważna, ponieważ dzięki niej 
dziecko może bez większych problemów wykonywać 
zadania wymagające precyzyjnych ruchów dłoni, a 
prawidłowa sprawność rąk pozwala dziecku być 
samodzielnym, pisać oraz malować. 

Dzieci 5-6 letnie 

Anna Czerwiec 
 
wtorek 
Godz.  
16.00- 16.50 
17.00- 17.50 
 
piątek 
Godz. 16.00- 16.50 
 
Zajęcia odbywać się 
będą w terminie: 
04.10.2022- 06.06.2023 



 
 
W celu zapisu na zajęcia prosimy o kontakt mail do 
osoby prowadzącej. 

Zajęcia prowadzone w języku ukraińskim  

„Zajęcia Rozwojowo-Terapeutyczne 
inspirowane Metodą Ruchu 
Rozwijającego W. Sherborne” 
  
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci: 
• przejawiających postawy lękowe 
• z trudnościami w kontaktach w grupie 
• wycofanych i niepewnych siebie 
• z problemami adaptacyjnymi 

 
 
Zajęcia mają na celu: 
• wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa 

 i pewności siebie  
• kształtowanie umiejętności nawiązywania 

kontaktów w grupie 
 
 

Zajęcia mają charakter grupowy. W zajęciach 
uczestniczą dzieci wspólnie z jednym z rodziców. 
 
W celu zapisu na zajęcia prosimy o kontakt mail do 
osoby prowadzącej. 
 

 

Dzieci 3-4 letnie 

D. Iwaniszczuk 
Ol Trembovetska 
 
poniedziałek 14.00-15.00 
 
zajęcia odbywać się 
będą w terminie: 

03.10.2022- 26.06.2023 

 
 

„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, 

Dzieci 5-6 letnie 

O. Trembovetska 
A. Wysocka 
 
Poniedziałki: 
Godzina 15.00- 16.00 
 
zajęcia odbywać się 
będą w terminie: 

03.10.2022- 26.06.2023 

 



• rozwijanie samoświadomości. 
 

Trening prowadzony jest w grupach kilkuosobowych 
dla dzieci 5-6 letnich 
 
W celu zapisu na zajęcia prosimy o kontakt mail do 
osoby prowadzącej. 

Coaching dziecięcy w formule jeden/ 
jeden  w grupach dwuosobowych 

 
 
 
 
W celu zapisu na zajęcia prosimy o kontakt mail do 
osoby prowadzącej. 

Dzieci 4-7 letnie 

O. Trembovetska 
 
czwartek  
Godzina 15.00-16.00 
 
 
Zajęcia odbywać się 
będą w terminie: 
28.09.2022- 26.01.2023 

 


