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OFERTA ZAJĘĆ  
GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

ORGANIZOWANA NA TERENIE PORADNI 

 
 
 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć 
organizowanych na terenie Poradni.  
W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu 
telefonicznego. 

 
ZAJĘCIA GRUPOWE DLA UCZNIÓW NA TERENIE PORADNI 

 

KREATYWNE WSPOMAGANIE ROZWOJU 

Zawartość merytoryczna: Cykl zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej wymagających wsparcia 
emocjonalno- społecznego przez rozwój kreatywności  

 

BUDOWANIE POZYTYWNEJ SAMOOCENY 
Zawartość merytoryczna: Zajęcia dla uczniów klas III-IV w formie warsztatów dedykowane dzieciom 
nieśmiałym. 

 

TRENNG KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 
Zawartość merytoryczna: Celem zajęć jest modelowanie prawidłowych postaw społecznych w zakresie 
komunikacji, asertywności, radzenia sobie z emocjami.  
 

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW DYSLEKTYCZNYCH Z TRUDNOŚCIAMI W JĘZYKU 
ANGIELSKIM 
Zawartość merytoryczna: Grupa przeznaczona jest dla dzieci z klas IV-VIII.  
 

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW DYSLEKTYCZNYCH Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE JĘZYKA 
NIEMIECKIEGO 
Zawartość merytoryczna: Grupa przeznaczona jest dla uczniów z klas VII-VIII. 
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SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO 
Zawartość merytoryczna: Zajęcia grupowe dla uczniów dwujęzycznych (nauka mówienia, czytania i pisania 
w języku polskim).  
 

SZKOŁA CZYTANIA I PISANIA  
Zawartość merytoryczna: Zajęcia grupowe dla uczniów klas II-III wspomagające naukę czytania i pisania.  
 

KLUB ORTOGRAFFITTI 
Zawartość merytoryczna: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce języka 
polskiego, dla uczniów dyslektycznych.  
 

NADRABIAMY ZALEGŁOŚCI- INTENSYWNE ĆWICZENIA ANALIZY I SYNTEZY 
FONEMOWEJ 
Zawartość merytoryczna: Zajęcia grupowe z logopedą. Grupa przeznaczona jest dla uczniów z klas I-II. 
 

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z ZABURZENIAMI TEMPA I RYTMU MÓWIENIA 
Zawartość merytoryczna: Zajęcia grupowe dla uczniów zmagającymi się z zaburzeniami tempa i rytmu 
mówienia prowadzone przez logopedę.  
 

DZIECI DWUJĘZYCZNE 
Zawartość merytoryczna: Zajęcia logopedyczne dedykowane dzieciom dwujęzycznym. 
 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE 
Zawartość merytoryczna: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce. 
 

TRENUJ SWÓJ SŁUCH 
Zawartość merytoryczna: Cykl zajęć dla uczniów w zakresie usprawniania percepcji słuchowej.  
 

OD ZABAWY DO PRECYZJI 
Zawartość merytoryczna: Cykl zajęć dla uczniów klas 1-3 wymagających usprawnienia 
grafomotorycznego.  
 

DAM RADĘ. JAK SIĘ UCZYĆ, ABY NIE ZWARIOWAĆ? 
Zawartość merytoryczna: Cykl zajęć dla uczniów klas 2-4 w zakresie rozwijania umiejętności dzieci 
do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami.  
 

BĄDŹ KIM CHCESZ  
Zawartość merytoryczna: Cykl zajęć dla uczniów klas 6-7 w zakresie rozwijania umiejętności planowania 
swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej.  
 

8 UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE WYRÓŻNIĄ CIĘ Z TŁUMU 
Zawartość merytoryczna: Cykl zajęć dla uczniów klas 8. Kształtowanie kompetencji kluczowych.  
 

INPP WEDŁUG SALLY GODDARD BLYTHE 
Zawartość merytoryczna: Elementy Szkolnego Programu INPP według Sally Goddard Blythe, opartego o 
integrację odruchów. Zajęcia grupowe polegające na prowadzeniu systematycznych, odpowiednich 
ćwiczeń ruchowych dających mózgowi drugą szansę na zintegrowanie odruchów, a tym samym na 
poprawienie funkcjonowania dziecka w problematycznych obszarach.  
 

ZERO BŁĘDÓW 
Zawartość merytoryczna: Zajęcia dla uczniów Szkół Podstawowych oraz ze stwierdzoną dysleksją 
rozwojową.  



ZAJĘCIA INDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW NA TERENIE PORADNI 
„I TY BĘDZIESZ…” 
Zawartość merytoryczna: Cykl zajęć dla dziecka i rodzica w zakresie trudności czytania i pisania. 
 

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE 
Zawartość merytoryczna: Indywidualne zajęcia o charakterze terapeutycznym prowadzone przez 
psychologów dla dzieci zmagającymi się z problemami natury emocjonalnej. 
 

INDYWIDUALNA TERAPIA PEDAGOGICZNA 
Zawartość merytoryczna: Indywidualne zajęcia prowadzone przez pedagogów (m.in. zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne, zajęcia dla uczniów z dysleksją rozwojową, zajęcia dla uczniów,, które mają trudności w 
nauce j. niemieckiego) 
 

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA DLA DZIECI UZDOLNIONYCH 

Zawartość merytoryczna: Zajęcia dedykowane dzieciom uzdolnionym ukierunkowane jest na rozwijanie 
jego zdolności indywidualnych oraz zainteresowań. 
 

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA DLA DZIECI DWUJĘZYCZNYCH 
Zawartość merytoryczna: Zajęcia dla dzieci dwujęzycznych, które mają trudności w nauce. 
 

INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA 
Zawartość merytoryczna: Zajęcia prowadzone przez logopedów ukierunkowane m.in. na usprawnienie 
motoryki narządów mowy, korekcję wad wymowy, usprawnianie funkcji językowej, oddechowej oraz 
fonacyjnej. 
 

NOWOŚĆ DLA SPECJALISTÓW 
GRUPA WSPARCIA DLA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH – 
prowadzona na terenie poradni 
Zawartość merytoryczna: comiesięczna możliwość wymiany doświadczeń, dostarczania pożytecznych 
informacji ws. wyzwań jakie stawia nam szkoła. Znajdzie się również tutaj przestrzeń na doświadczanie 
relaksu. 
 

Rodziców zainteresowanych udziałem dziecka w wybranych formach zajęć 
terapeutycznych na terenie poradni prosimy o telefoniczny lub osobisty 
kontakt z poradnią celem umówienia ze specjalistą prowadzącym zajęcia.  

 
Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców, którzy 

chcieliby uzyskać wsparcie, do umawiania się na spotkania 
konsultacyjne ze specjalistami. 

 

PPP nr 5 w Katowicach ZAPRASZA  

 


