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Lp Termin 
szkolenia 

Nazwa szkolenia Główne zagadnienia Ilość godzin Cena od 
osoby 

1. 7.03.2020r. Elementy terapii 
ręki w integracji 
sensorycznej.

 Mała motoryka i 
związane z nią zaburzenia.
 Masaż dłoni.
 Dysfunkcje procesów 
integracji sensorycznej oraz 
ich wpływ na rozwój 
manualny i grafomotoryczny .
 Terapia ręki w 
integracji sensorycznej.
 Omówienie 
indywidualnych ćwiczeń i 
pracy z dzieckiem. Zajęcia 
praktyczne z dzieckiem 
pokazowym. 

6h zegarowych 
8h dydaktycznych 
+ pomoc terapeutyczna 

280,00 zł

2 14.03.2020r. Elementy  integracji
sensorycznej  w
pracy pedagoga. 

 Główne założenie 
metody integracji 
sensorycznej.
 Omówienie zaburzeń:
wzrok, słuch, dotyk, 

7,5h zegarowych 
10h dydaktycznych

300,00 zł



równowaga, napięcie.
 Co powinno z zakresu
SI martwić nas u dziecka?
 Pomysły na 
własnoręcznie przygotowane
pomoce. 
 Tworzenie programu 
terapeutycznego oraz zajęcia 
praktyczne na sali integracji 
sensorycznej 

3. 21.03.2020r. Wspomaganie 
rozwoju dziecka 
poprzez zmysły: 
wzroku, słuchu, 
dotyku i równowagi.
Program zajęć 
grupowych  
polisensorycznych 

 Co powinno nas 
martwić w funkcjonowaniu 
zmysłów?
 Jak dobrać 
ćwiczenia aby wspierać ich 
rozwój?
 Zajęcia praktyczne. 
Tworzenie programu 
terapeutycznego na 
poszczególny zmysł.
 Omówienie 
scenariusza zajęć 

6h zegarowych 
8h dydaktycznych 
+ scenariusze 14 zajęć  

300,00 zł

4 6.06.2020r. Wspomaganie 
rozwoju 
poznawczego 
dziecka w wieku 
przedszkolnym z 
wykorzystaniem  
Metody Dobrego 
Startu, integracji 
sensorycznej, 
muzykoterapii, 
bajkoterapii

 Jak wspomagać 
rozwój dziecka  z 
wykorzystaniem metod: 
Metody Dobrego Startu, 
integracji sensorycznej, 
muzykoterapii, bajkoterapii
 Przykładowe 
ćwiczenia i programy 
terapeutyczne.

6h zegarowych 
8h dydaktycznych

250,00 zł

5 28.03.2020r. Wspomaganie 
rozwoju dziecka 
oparte na Metodzie 
Ruchu 
Rozwjającego W. 

 Teoretyczne aspekty
Metody Ruchu 
Rozwijającego 
W.Scherborn

6h zegarowych 
8h dydaktycznych

250,00 zł



Scherborn  Metody Ruchu 
Rozwijającego 
W.Scherborn jako metoda 
wspomagająca rozwój 
psychoruchowy w zakresie 
kształcenia świadomości 
ciała  i własnej przestrzeni.
 Zajęcia praktyczne.

6 4.04.2020r. Diagnozowanie 
ryzyka zaburzeń 
rozwojowych dzieci 
w wieku 
przedszkolnym.

 Omówienie 
zaburzeń występujących u 
dzieci w wieku 
przedszkolnym m. in.: 
ADHD, autyzm, zaburzony 
rozwój mowy, dysleksja, 
fobie, zaburzenia 
opozycyjno-buntownicze, 
zaburzenia integracji
 Co nas powinno 
niepokoić u dziecka?
 Omówienie 
dostępnych arkuszy 
obserwacji.

7,5h zegarowych 
10h dydaktycznych

300,00 zł

7 13.06.2020 Wzmacnianie 
pozytywnych 
zachowań i 
korygowanie 
negatywnych 
zachowań dzieci w 
wieku 
przedszkolnym 
oparte na metodzie 
C. Suttonn i 
elementach 
socjoterapii

 Zapoznanie się z 
teoretycznymi aspektami 
metody C.Suttonn 
 Jak wdrożyć w 
przedszkolu metody 
wzmocnień pozytywnych 
zachowań dzieci 
 Zajęcia praktyczne. 

6h zegarowych 
8h dydaktycznych

250,00 zł

8 6.06.2020 Wspomaganie 
rozwoju 
społecznego dziecka
w wieku 

 Zapoznanie się z 
teoretycznymi 
aspektami zajęć 

6h zegarowych 
8h dydaktycznych

250,00 zł



przedszkolnym z 
wykorzystaniem 
socjoterapii

socjoterapeutycznych.
 Wpływ socjoterapii na 

rozwój dziecka 
przedszkolnego. 

 Metody i techniki pracy
w socjoterapii.

 Zajęcia praktyczne 

9 31.03.2020 
i  6.06.2020

Zajęcia plastyczne z
wykorzystaniem 
sensoplastyki 

 Wpływ sensoplastyki 
na rozwój dziecka. 

 Przepisy i sposoby 
przygotowania mas 
sensorycznych.

 Ćwiczenia praktyczne z
wykorzystaniem 
naturalnych produktów.

6h zegarowych 
8h dydaktycznych

250,00 zł

10 25.04.2020 Praca 
terapeutyczna z 
dzieckiem: z 
zaburzeniami 
zachowania, 
ADHD, 
zaburzeniami 
opozycyjno 
-buntowniczymi 

 Kluczowe objawy 
zaburzeń zachowania, 
ADHD, zaburzeń 
opozycyjno-
buntowniczych 

 przykładowy  
terapeutyczny program 
ramowy 

6h zegarowych 
8h dydaktycznych
+ kart pracy 

300,00 zł

11 9.05.2020 Praca 
terapeutyczna z 
dzieckiem z 
wysokim 
poziomem lęku i 
fobiami 

 Kluczowe objawy 
zaburzeń lękowych i 
fobii

 przykładowy 
terapeutyczny  program
ramowy 

 polecane pomoce i 
literatura w terapii z 
dzieckiem lękowym

6h zegarowych 
8h dydaktycznych
+ karty pracy

300,00 zł

12 16.05.2020 Praca  Przykładowy program 6h zegarowych 300,00 zł



terapeutyczna z 
dzieckiem 
agresywnym 

ramowy do pracy w 
gabinecie

 Zalecenia do pracy dla 
rodziców 

 zalecenia do pracy na 
terenie szkoły i 
przedszkola

 polecane pomoce i 
literatura w terapii z 
dzieckiem agresywnym

8h dydaktycznych
+ karty pracy

13 23.05.2020 Praca 
terapeutyczna z 
dzieckiem z 
niską samooceną

 Jak zdiagnozować niską
samoocenę u dziecka?

 Przykładowy program 
terapeutyczny 

 polecane ćwiczenia i 
zadania wzmacniające 
samoocenę dziecka 

6h zegarowych 
8h dydaktycznych
+ karty pracy

300,00 zł

14 04.04.2020r. Wpływ 
niezaspokojonyc
h potrzeb u 
dziecka na 
rozwój 
emocjonalny i 
społeczny 

 Potrzeby dziecka
 zaburzenia wynikające 

z niezaspakajania 
potrzeb u dziecka

 program terapeutyczny 
i zalecenia dla rodziców

4,5h zegarowych 
6h dydaktycznych
+ plakat piramida potrzeb 

250,00 zł

15 18.04.2020 Prowadzenie 
zajęć 
ogólnorozwojow
ych dla dzieci z 
zaburzeniami 
psychicznymi w 
ramach 
specjalistycznyc
h usług 
opiekuńczych 

• Wykorzystanie 
elementów terapii: 
psychologicznej, 
pelagicznej, 
logopedycznej, terapii 
ręki, terapii integracji 
sensorycznej, 
fizjoterapii i zajęć 
ruchowych 

• przykładowe zajęcia i 

7,5h zegarowych 
10h dydaktycznych 
+ pomoc terapeutyczna do zajęć 

480,00 zł



(SUO). programy terapeutyczne
• przykładowe ćwiczenia,

zadania i pomoce 
terapeutyczne 
wykorzystywane  do 
zajęć 
ogólnorozwojowych 

16 19.04.2020 Trening 
umiejętność 
społecznych w 
ramach 
specjalistycznyc
h usług 
opiekuńczych

• Zapoznanie się z 
modelem kształcenia 
umiejętności 
społecznych

• omówienie 10 
podstawowych 
umiejętności 
społecznych i metod 
pracy wspomagających 
ich rozwój 

• zapoznanie się z 
metodami pracy 
grupowej i 
indywidualnej w 
ramach treningu 
umiejętności 
społecznych

• zapoznanie się z 
dostępnymi pomocami 
do zajęć TUS

6h zegarowych 
8h dydaktycznych
+ pomoce terapeutyczne 

380,00 zł

17.  Termin ustalany po 
zgłoszeniach osób 
chętnych na warsztat 

Warsztaty 
umiejętności 
rodzicielskich

I blok tematyczny:
- Emocje
- Potrzeby dziecka

4h zegarowe I blok tematyczny

Bloki tematyczne do wyboru możliwość
skorzystania z 1, 2, 3 lub 4

Po 150zł za 
blok 
tematyczny

II blok tematyczny: 
- Granica w 
wychowaniu
- Komunikacja

III blok tematyczny:



-  Asertywność  i 
konsekwencja w 
procesie 
wychowawczym
- Nagradzanie i karanie 
w procesie 
wychowawczym.

IV blok tematyczny:
- Zaburzenia w rozwoju
i zaburzenia 
emocjonalne dzieci.
- Rola zabawy 
wychowaniu dziecka.

Osoby prowadzące:

mgr  Marcelina Różycka‐Wolska

psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży,  trener, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta behawioralny, terapeuta reki, trener TUS 

warsztat: 1,2,3,6, 9,10,11,12,13,14,15,16 i 17 

mgr  Małgorzata Kożuch 

pedagog, socjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta behawioralny, terapeuta z zakresu Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 

warsztat: 4, 5,7, 8 i 17

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub na adres e‐mail

Serdecznie zapraszamy !!! 


