
OFERTA ZAJĘĆ 
POSTDIAGNOSTYCZNYCH 

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 20 W WARSZAWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
NAZWA ZAJĘĆ DLA KOGO PROWADZĄCY, TERMIN 

„ZARADNY SMYK”  
Socjoterapeutyczne zajęcia dla dzieci nieśmiałych  

 

Grupa docelowa: 

Dzieci 7-9 letnie mające trudności w nawiązywaniu 

i utrzymaniu relacji społecznych ze względu na lęk 

przed ekspozycją społeczną oraz brak pewności 

siebie w relacjach z rówieśnikami i obcymi 

dorosłymi. 

 
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 
 
W celu zapisu na zajęcia prosimy o kontakt mail do 

osoby prowadzącej. 

uczniowie klas  
I-III 

Beata Myśliwiec 

Anna Surmacz 

 

Poniedziałki 

godzina 18:00-18:50 

 

zajęcia odbywać się będą 

w terminie: 

26.09.2022- 30.01.2023 

 

(warunkiem rozpoczęcia 

zajęć jest zebranie 

grupy) 

 

 

„Złota Rączka” 

Zajęcia usprawniające rękę i umiejętności 

gramotoryczne 

 
Zajęcia mają na celu: 
- usprawnianie ruchowe ręki 

- doskonalenie koordynacji wzrokowo – 

ruchowej 

 

Anna Magdziak 

 

 

Poniedziałek 

Godzina 17.45-19.00 

 

 

zajęcia odbywać się będą 

w terminie: 

03.10.2022- 09.01.2023 



- rozwijanie umiejętności spostrzegania 

położenia przedmiotów w przestrzeni oraz 

stosunków przestrzennych 

- kształtowanie zdolności manipulacyjnych  

- rozwijanie świadomości własnego ciała 

- trening czuciowo – ruchowy 

- ćwiczenia grafomotoryczne 

 
W celu zapisu na zajęcia prosimy o kontakt mail do 

osoby prowadzącej. 

 

„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. 

 

 

W celu zapisu na zajęcia prosimy o kontakt mail do 

osoby prowadzącej. 

Uczniowie klas 

I - III 

Agnieszka Śmietańska 

Magdalena Stępień 

 

Wtorki: 

godzina 18.00-19.00 

 

zajęcia odbywać się będą 

w terminie: 

20.09.2022- 27.06.2023 

 
 

„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, 

- rozwijanie samoświadomości. 

 

Trening prowadzony jest w grupach 

kilkuosobowych dla dzieci z klas I-III. 

 
W celu zapisu na zajęcia prosimy o kontakt mail do 

osoby prowadzącej. 

uczniowie  

klas I- III 

Kinga Przybyła 

Karolina Kozłowska 

 

Poniedziałki 

 

Grupa I:    16.00-17.00 

Grupa II:   17.00-18.00 

(zajęcia prowadzone 

wspólnie z karolina 

Kozłowską) 

Grupa III:  18.00-19.00 

 

 

Zajęcia odbywać się 

będą w terminie: 

26.09.2022- 21.06.2023 

 

 



„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 klas I-III 

Iwona Chrząszcz- 

Piątkowska 

Magdalena Tusińska 

Anna Jesionkowska 

 

 

7-latki: 

Poniedziałek: 16.00-17.00 

 

8-latki 

Czwartek 

godzina 18.00-19.00  

 

 

zajęcia odbywać się będą 

w terminie: 

10.2022- 01.2023 



„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: 

- - doskonalić technikę czytania 

- - ćwiczyć spostrzeganie i pamięć  

- - rozwijać umiejętność myślenia przez analogię  

- - zapewnić dobrą zabawę 

 

 

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 

 

W celu zapisu na zajęcia prosimy o kontakt mail do 

osoby prowadzącej. 

uczniowie klas 

I – III 

 

 

Justyna Matusz 

 
 

klasa I: 

poniedziałek, 

godzina : 17.00-17.15 

 

klasy II-III: 

poniedziałek, 

godzina 18.00-18.50 

 

zajęcia rozpoczynają się 

spotkaniem dla rodziców 

w dniu 26.09.2022 o 

godz. 18.00. 

 

zajęcia będą odbywać się 

w terminie: 

03.10.2022- 19.06.2023 

 

 

 

 

Zajęcia prowadzone w języku ukraińskim 
 

„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. 

 

uczniowie klas 

 I - III 

O. Trembovetska 

A. Wysocka 

 

wtorek: 

Godzina 16.00- 17.00 

 

zajęcia odbywać się będą 

w terminie: 

04.10.2022- 25.06.2023 

 



Trening prowadzony jest w grupach 

kilkuosobowych dla dzieci klas I-III 

 

W celu zapisu na zajęcia prosimy o kontakt mail do 

osoby prowadzącej. 

Uczniowie klas IV-VIII 

NAZWA ZAJĘĆ DLA KOGO PROWADZĄCY, TERMIN 

 

Grupa Wsparcia dla Nastolatek 

 

Na zajęciach poruszane będą ważne tematy 

dotyczące dojrzewania, wsparcia, zrozumienia 

oraz doświadczeń z jakimi spotykamy się na co 

dzień. 

 

Zajęcia mają na celu: 
- wsparcie w trakcie wyzwań rozwojowych 

adolescentów,  

- 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. 

 

 

Zapisy bezpośrednio u prowadzących pod adresem 

mail: 

dgebherdt@eduwarszawa.pl 

 

Dziewczęta  

14-18 lat 

Danuta Gebhardt 

Volha Shevchuk 

 

Czwartek 

Godzina 14.00- 15.30 

 

zajęcia odbywać się będą 

w terminie: 

22.09.2022- 29.06.2023 

 

 

 

„Z ORTOGRAFIĄ NA TY” 
 
Zajęcia mają na celu: 
Utrwalenie poznanych zasad pisowni 
ortograficznej. 
 

W celu zapisu na zajęcia prosimy o kontakt mail do 

osoby prowadzącej. 

Uczniowie klas 

IV - VI 

Anna Czerwiec 

 

Piątek 

Godzina 17.00- 17.50 

18.00- 18.50 

 

zajęcia odbywać się będą 

w terminie: 

23.09.2022- 23.06.2023 

 

WARSZTATY ORTOGRAFICZNE  
 
Zajęcia przeznaczone są dla: 

Uczniów którzy chcą utrwalić poznane zasady 

pisowni ortograficznej 

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

Uczniowie klas 

VII - VIII 

 

Beata Figurska- Wilk 

 

Sobota 

Godzina 10.00- 11.00 

 

Środa 

Godzina 18.00- 19.00 

 



Zajęcia odbywać się 

będą w terminie: 

05.10.2022- 25.01.2023 

INDYWIDUALNA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA  
 
NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA TERAPII: 
Głównym celem terapii indywidualnej jest 
pomoc psychologiczna dzieciom, które w 
niełatwym okresie dorastania doświadczają: 

- trudności z własnymi emocjami,  

- mają obniżone poczucie własnej wartości,  

- spotykają się z odrzuceniem, brakiem 

akceptacji  

- mierzą się na co dzień ze skomplikowaną 

sytuacją rodzinną.  

 

 

 

Terapia indywidualna w swoim założeniu ma 

pomóc dzieciom w polepszeniu ich 

funkcjonowania zarówno psychicznego, jak i 

fizycznego. Terapia indywidualna z psychologiem 

wskaże dokładanie trudności, występujące w życiu 

dziecka. Określi również jego potrzeby oraz formę 

pracy jaką należy przyjąć, w celu polepszenia 

dobrostanu pacjenta.  

 

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

Uczniowie klas 

VI - VIII 

Aleksandra 

Nosarzewska 

 

Wtorek 

Godzina 16.00- 20.00 

 

Zajęcia odbywać się 

będą w terminie: 

08.11.2022- 20.06.2023 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 
„MOŻESZ SIĘ DOBRZE CZUĆ” 
 
Zajęcia mają na celu: 

- trening umiejętności komunikacyjnych, 

- trening umiejętnośći współpracy w grupie, 

- poznanie metod radzenia sobie z emocjami 

- uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb 

- odreagowanie napięć emocjonalnych 

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania 

konfliktów 

- rozwijanie empatii 

- rozwijanie samoświadomości. 

 
Trening prowadzony jest w grupach 6- osobowych. 

 

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

Dzieci 10-12 letnie 

Beata Figurska- Wilk 

 

Środa 

Godzina 16.15- 17.15 

 

Zajęcia odbywać się 
będą w terminie: 
05.10.2022- 25.01.2023 
 

  


