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OFERTA DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

2021/22

ZAPRASZAMY RODZICÓW DO UDZIAŁU W NASTĘPUJĄCYCH ZAJĘCIACH:

Temat zajęć Cel Organizacja zajęć
Osoba

prowadząca

Szkoła dla Rodziców
i Wychowawców 

Program zajęć dla
rodziców doskonalący

podstawowe umiejętności
wychowawcze. 

Nauka budowania dialogu
w rodzinie, nawiązywania
głębszych i cieplejszych

relacji z dziećmi lub
wychowankami.

 Warsztaty 
Grupa około 12

osób
10 spotkań

3-godzinnych 
Miejsce i terminy

po zebraniu grupy

Pedagogodzy: 
J. Drzymała 
K. Frąckowiak

„Moje dziecko jeszcze nie
mówi” - zabawy stymulujące
rozwój mowy małego dziecka

Przekazanie informacji o
zabawach

wspomagających rozwój
mowy.

Warsztat z
elementami

wykładu.

Na terenie
wybranej placówki

przedszkolnej
Warsztaty, 1,5 h

Neurologopeda
A. Darowska

Bezpieczny TIK. 
Czyli jak chronić dzieci przed
internetowymi zagrożeniami i

uczyć bezpiecznego
korzystania z technologii

informacyjno-komunikacyjnych
(TIK) 

Jak mądrze
wykorzystywać urządzenia

multimedialne i co
zaproponować

najmłodszym w zamian?
Edukacja rodziców w

zakresie korzyści i
zagrożeń świata TIK.

Warsztaty 90 min
przeznaczone są

dla rodziców,
opiekunów i

dzieci w wieku
przedszkolnym

Na terenie
zgłaszanych

placówek, grupy
20 osobowe.

Psycholog 
D. Chmielewska
Pedagog
O. Klimowicz

„Zrozumieć emocje dziecka”
złość i agresja u dzieci w wieku

przedszkolnym

Warsztaty biorą pod lupę
uczucia, którymi kierują się

najmłodsze dzieci, są
praktycznym poradnikiem
pomagającym zrozumieć i
skutecznie reagować na
zachowania dziecka w
wieku  przedszkolnym.

Warsztaty
przeznaczone są

dla rodziców i
opiekunów

dzieci w wieku 
przedszkolnym.

Na terenie
zgłaszanych
placówek.
II półrocze

Psycholog 
D. Chmielewska
Pedagog
O. Klimowicz
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Informacje praktyczne:

• Korzystanie z proponowanych zajęć jest dobrowolne i bezpłatne
• Zajęcia odbywają się na terenie poradni lub w placówkach we wcześniej ustalonych 

terminach 
• Zajęcia indywidualne i grupowe realizowane będą zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i 

GIS.
• Forma zajęć  (stacjonarnie lub on-line) dostosowana będzie do aktualnej sytuacji  

epidemicznej w kraju, z uwagi na co zastrzega się możliwość zawieszenia zajęć.
• Zainteresowanych rodziców lub placówki  prosimy o kontakt z poradnią, pracownikiem 

odpowiedzialnym za organizację i wypełnienie formularza zgłoszenia
• Zgłoszenia prosimy składać w sekretariacie poradni.

Zgłoszenia prosimy składać do końca października 2021


	złość i agresja u dzieci w wieku przedszkolnym

