
 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  NR  3 
01-513 Warszawa, ul.  Felińskiego 15, tel. 22 839-48-67 

 

Szanowni Państwo, zapraszam w najbliższym roku szkolnym 15/16 na bezpłatne 
zajęcia warsztatowe dla rodziców i nauczycieli. 

Po warsztatach dla  chętnych – zaświadczenia o uczestnictwie. 

Zapisy w sekretariacie poradni 22 839 48 67. Najbliższe warsztaty: 

 

 

 
„BEZ KLAPSA jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” zajęcia dla 

rodziców, opiekunów i wychowawców  dzieci w wieku przedszkolnym                             
i wczesnoszkolnym 

 
Celem zajęć jest doskonalenie kompetencji wychowawczych, konfrontacja własnych 
przekonań i zachowań wobec dzieci. Warsztat prowadzony jest formami aktywnymi                
z wykorzystaniem doświadczeń osób w nim uczestniczących. Treści na podstawie 

scenariusza Fundacji Dzieci Niczyje. 
Termin: środa, 7 październik 2015r.,  godz. 16.00-19.00,                                                    

1 spotkanie warsztatowe trwające 3h. 
 

 
„CZY MOJE DZIECKO MA ADHD? – KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE  I OBJAWY       

ORAZ WPŁYW CHOROBY NA EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ  I WCZESNOSZKOLNĄ” 
zajęcia dla rodziców, opiekunów i wychowawców  dzieci w wieku przedszkolnym           

i wczesnoszkolnym 
 

Celem zajęć jest zapoznanie się z kryteriami diagnostycznymi ADHD, uzyskanie informacji                
dot. choroby u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Termin: środa, 28 październik 2015r.,  godz. 16.30-19.00,                                                   
1 spotkanie edukacyjne trwające 2,5h. 

 

 
„SŁOWA MAJĄ MOC, CZYLI O SZTUCE DOCENIANIA DZIECI” zajęcia dla rodziców, 

opiekunów i wychowawców  dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
 

Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom jak efektywnie chwalić dzieci oraz pokazanie 
mocy doceniania. Spotkanie edukacyjne na podstawie scenariusza Fundacji Dzieci Niczyje 

prowadzone z wykorzystaniem między innymi doświadczeń osób uczestniczących. 
Termin: środa, 18 listopad 2015r.,  godz. 17.00-19.00,                                                        

1 spotkanie trwające 2h. 
 
 



 
„MAMO, TATO CHCĘ SAM PISAĆ I CZYTAĆ! WPŁYW PIERWSZYCH NIEPOWODZEŃ 

SZKOLNYCH NA NAUKĘ PISANIA  I CZYTANIA DZIECI  6-CIOLETNICH” spotkanie 
edukacyjne dla rodziców, opiekunów i wychowawców  dzieci w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym 
 

(prowadzą wspólnie psycholog i terapeuta pedagogiczny) 
Celem spotkania jest zapoznanie się z tematyką, omówienie sposobów reagowania          

oraz pokazanie wpływu pierwszych niepowodzeń szkolnych u dzieci rozpoczynających 
edukację szkolną. 

Termin: środa, marzec 2016r.,  godz. 16.30-19.00,                                                               
1 spotkanie trwające 2,5h. 

 

 
„RAZ DWA TRZY ŁADNIE MÓWISZ TY!  WPŁYW TRUDNOŚCI O CHARAKTERZE 

LOGOPEDYCZNYM U DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ SZKOLNĄ” spotkanie 
edukacyjne dla rodziców i wychowawców  dzieci w wieku przedszkolnym                      

i wczesnoszkolnym 
 

(prowadzą wspólnie psycholog i neurologopedia) 
Celem spotkania jest zapoznanie się z tematyką, omówienie sposobów reagowania            

w sytuacjach, gdy dziecko z zaburzeniami mowy idzie do szkoły oraz pokazanie 
przykładowych ćwiczeń. Poruszony zostanie temat istotności prawidłowej wymowy u dzieci 

rozpoczynających edukację szkolną. 
Termin: środa, marzec 2016r.,  godz. 16.30-19.00,                                                              

1 spotkanie trwające 2,5h. 
 

 
„JAK BUDOWAĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECKA?” warsztat dla 

rodziców, opiekunów i wychowawców  dzieci w wieku przedszkolnym                            
i wczesnoszkolnym 

 
Celem zajęć jest nabycie przez uczestników wiadomości jak wspierać dziecko aby budować 

w nim poczucie własnej wartości. 
Termin: środa, kwiecień 2016r.,  godz. 17.00-19.00,                                                            

1 spotkanie warsztatowe trwające 2h. 
 

 
„LEPIĘ, HUŚTAM, RYSUJĘ!  WPŁYW ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ  NA 
NAUKĘ SZKOLNĄ” spotkanie edukacyjne dla rodziców, opiekunów i wychowawców  

dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
 

(prowadzą wspólnie psycholog i terapeuta SI) 
Celem spotkania jest zapoznanie się z tematyką a także  pokazanie wpływu trudności SI na 
niepowodzenia szkolne u dzieci rozpoczynających edukację szkolną. Uczestnicy będą mieli 

możliwość sprawdzenia na sobie niektórych ćwiczeń i metod terapii SI. 
Termin: środa, kwiecień 2016r.,  godz. 16.30-19.00,                                                            

1 spotkanie trwające 2,5h. 
 

 

Zapraszam Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz - Psycholog PPP nr3 w Warszawie 


