Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna
w Chodzieży

Oferta zajęć na rok szkolny 2018/2019

Nasza placówka obejmuje pomocą w formie diagnozy, terapii
i konsultacji uczniów, ich rodziców i nauczycieli przedszkoli, szkół
i placówek z terenu Powiatu Chodzieskiego.
W naszej Poradni spotkasz psychologów, pedagogów, logopedów
i

doradców

zawodowych.

Korzystanie

z

naszej

pomocy

jest

dobrowolne, nieodpłatne i nie wymaga skierowań.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na rok szkolny
2018/2019.
Aby skorzystać z oferowanych działań należy zgłosić się z co najmniej
trzytygodniowym wyprzedzeniem. Zachęcamy również do zgłoszenia
swoich propozycji, wynikających z bieżących potrzeb i zainteresowań.

PROPOZYCJE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW
REALIZOWANE W PORADNI
PRZEDSZKOLA


,,Gimnastyka buzi i języka’’ – zajęcia warsztatowe dla dzieci z rodzicami, 1 spotkanie-60
min. (nabór do końca października 2018 roku).



,,Mówimy i dobrze się bawimy’’ – feryjne zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym
(nabór do końca grudnia 2018 roku).



,,Zanim będę uczniem’’ - zajęcia grupowe usprawniające funkcje percepcyjne i motoryczne
dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole, cykl 10 spotkań (nabór do końca czerwca 2019
roku).



„Chcę więcej wiedzieć i lepiej liczyć” – zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci pięcioletnich i
sześcioletnich, cykl10 spotkań (nabór do końca marca 2019).



,,Rozwijam się przez ruch i zabawę’’ - zajęcia dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych z
elementami metody W. Sherborn, cykl zajęć (termin: w zależności od naboru grupy)



,,Szkoła dla rodziców’’- trening umiejętności wychowawczych (cykl spotkań).
SZKOŁY



,, Mówimy i dobrze się bawimy’’ – feryjne zajęcia grupowe dla dzieci w wieku
wczesnoszkolnym (nabór do końca grudnia 2018 roku).



,,Jak zostać badaczem i odkrywcą?’’- zajęcia grupowe dla uczniów klas II i III, cykl 10
spotkań (nabór do końca października 2018 roku).



„Raz, dwa, trzy … gramy’’ – feryjne zajęcia grupowe wykorzystujące gry planszowe i
zabawy edukacyjne do doskonalenia podstawowych umiejętności szkolnych - dla uczniów
klas II-III (nabór do końca grudnia 2018 roku).



„Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego, zajęcia grupowe dla
uczniów klas I-III, cykl 24 spotkań.



,, I główka pracuje’’ trening koncentracji uwagi i pamięci, zajęcia warsztatowe dla uczniów
klas IV i V, 1 raz w tygodniu (nabór do końca paźdzernika2018 roku).



„Dyzio Marzyciel – trening kreatywności i myślenia twórczego’’ - zajęcia warsztatowe dla
uczniów klas IV i V; ferie zimowe 2019 (nabór do końca grudnia 2018 roku).



„Koło Psychologiczne’’ - zajęcia warsztatowe dla uczniów gimnazjum

i szkół

ponadpodstawowych, 1 raz w miesiącu (nabór do końca stycznia 2019).


,,Rozwijam się przez ruch i zabawę’’ - zajęcia dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych z
elementami metody W. Sherborn, cykl zajęć (termin: w zależności od naboru grupy)



,,Szkoła dla rodziców’’- trening umiejętności wychowawczych dla rodziców uczniów klas I-III.

PROPOZYCJE DLA NAUCZYCIELI



,,Jak wspomagać rozwój mowy dziecka w przedszkolu’’ – zajęcia z nauczycielami
przedszkoli (zgłoszenia do końca października 2018 roku)



,, Symptomy ryzyka dysleksji’’ - zajęcia teoretyczne i praktyczne dla nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej (termin: w zależności od naboru grupy)

NA TERENIE PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
(po wcześniejszym uzgodnieniu)


,,Gimnastyka buzi i języka’’ – zajęcia warsztatowe dla dzieci z rodzicami, 1 spotkanie-60 min



,,Zabawy logorytmiczne we wspomaganiu rozwoju mowy’’ – zajęcia warsztatowe dla dzieci z
rodzicami, 1 spotkanie-60 min.



,,Jak wspomagać rozwój mowy dziecka w domu?’’ – spotkanie z rodzicami



,,Jak przez zabawę przygotować dziecko do nauki czytania i pisania?’’ – zajęcia
instruktażowe dla rodziców dzieci 4-,5- letnich (dwa spotkania 60 min).



Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców - zajęcia warsztatowe dla rodziców
dzieci w wieku przedszkolnym.

 ,,Trzy, dwa, jeden… gramy’’ - gry edukacyjne wspomagające procesy uczenia się. - zajęcia
warsztatowe dla dzieci edukacji wczesnoszkolnej i ich rodziców.



,,W krainie zdrowych nawyków – jak dbać o swój mózg’’ - zajęcia warsztatowe dla uczniów
klas II, III i IV szkoły podstawowej.



,,Jak być dobrym zespołem klasowym’’ - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas II, III szkoły
podstawowej.



,,Mój wizerunek on-line’’ - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VI, VII i VIII szkoły
podstawowej oraz III gimnazjum.



,,Zagrożenia w cyberprzestrzeni i uzależnienia behawioralne’’ - zajęcia grupowe dla uczniów
klas VI, VII, VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum.



,,Oswoić stres’’ - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas III gimnazjum, VIII

szkoły

podstawowej i szkół ponadpodstawowych.



,,Zajęcia aktywizujące wybór zawodu’’ - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas III gimnazjum i
szkół ponadpodstawowych.



,,Poznać siebie’’ - zajęcia warsztatowe dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej.



,,Jak pomóc dziecku skutecznie się uczyć ?’’ – spotkanie z rodzicami uczniów klas I-IV
szkoły podstawowej.



,,Jak żyć z nastolatkiem’’ - spotkanie z rodzicami uczniów klasy III gimnazjum oraz kl. VI-VIII
szkoły podstawowej.



,,Zagrożenia w cyberprzestrzeni’’ - spotkanie z rodzicami uczniów klas VI, VII, VIII szkoły
podstawowej oraz III gimnazjum.



,,Dysleksja rozwojowa – problem nie tylko dziecka’’ - symptomy ryzyka dysleksji. Spotkanie
z rodzicami uczniów klas II i III szkoły podstawowej.

Ponadto proponujemy:
 przesiewowe badania: wzroku, słuchu i przetwarzania
słuchowego;
 terapie rodzin.
O naborze na poszczególne formy cykliczne, a także o aktualnych
propozycjach informujemy na naszej stronie internetowej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Składowa 5, 64-800 Chodzież
tel: (067) 281-25-31,
www.poradniachodziez.edu.pl
e-mail: poradnia_chodziez@op.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

