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OFERTA PRELEKCJI  
   I WARSZTATÓW 
dla RODZICÓW i NAUCZYCIELI  
oraz DZIECI PRZEDSZKOLNYCH 

prowadzonych na terenie rejonowych Przedszkoli 

 
 

 
 

 

 

Oferta opracowana w celu realizacji wspomagania w zakresie: 

1) wynikającym  z kierunków  realizacji  przez  kuratorów  oświaty  polityki  oświatowej  państwa,  
2) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 44 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe;  
3) realizacji podstaw programowych;  
4) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania  

i wychowania;  
5) analizy  wyników  i wniosków  z nadzoru  pedagogicznego  oraz  wyników  egzaminów,   

o których  mowa  w art. 3 pkt 21, 21c i 21d ustawy o systemie oświaty;  
6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o których mowa w pkt 5;  
7) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę. 
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Prelekcje i warsztaty dla Nauczycieli 

GOTOWOŚĆ SZKOLNA DZIECKA 
ZAWARTOŚC MERYTORYCZNA: Prelekcja lub Rada szkoleniowa omawiająca aspekty gotowości szkolnej 
dziecka 7 – letniego, jak diagnozować i wspomagać rozwój dziecka.  
 

KREATYWNE DZIECKO 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Warsztaty mające na celu wskazanie dróg do rozwijania kreatywnego 
myślenia u dzieci. Praktyczne ćwiczenia i wskazania do pracy z dzieckiem zdolnym. 
 

DORADZTWO ZAWODOWE W PRZEDSZKOLU. POZNAJEMY ZAWODY. 
ZAWARTOŚC MERYTORYCZNA: 
Warsztaty mające na celu poznanie zawodów.  
 

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W ŚWIECIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Zagrożenia dla rozwoju psychospołecznego dzieci w związku z korzystaniem 
technologii informacyjnej. Zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. Jak rozmawiać z 
dzieckiem na temat zagrożeń. 
 

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:  Prelekcja lub rada szkoleniowa omawiająca tematykę organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola z uwzględnieniem m.in. zagadnień dotyczących 
kwalifikowania do pomocy, organizacji, obowiązków nauczycieli, dyrektora, dokumentacji. 
 

OPINIE I ORZECZENIA PORADNI P-P – ANALIZA ZAPISÓW, REALIZACJA 
ZALECEŃ 

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:  Prelekcja lub rada szkoleniowa omawiająca tematykę analizy zapisów 
zawartych w opiniach i orzeczeniach oraz ich przełożenia na realizację w działaniach przedszkola.  

 
Prelekcje i warsztaty dla Rodziców 

 

GOTOWOŚĆ SZKOLNA – jak przygotować dziecko do nauki w szkole. 
ZAWARTOŚC MERYTORYCZNA: Prelekcja omawiająca aspekty gotowości szkolnej dziecka 7 – letniego. 
Praktyczne wskazówki jak przygotować i wspomagać dziecko oraz jakie umiejętności powinno mieć 
dziecko, by rozpocząć naukę szkolną. Przedstawienie rodzicom kryteriów dojrzałości szkolnej. 
 

CZY STARSZAKOM POTRZEBNY JEST LOGOPEDA? 
 
 

KREATYWNE DZIECKO 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Warsztaty mające na celu wskazanie dróg do rozwijania kreatywnego 
myślenia u dzieci. Praktyczne ćwiczenia i wskazania do codziennej pracy rodziców z dzieckiem zdolnym.  
 

ĆWICZYMY MAŁE I DUŻE DŁONIE 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Indywidualne zajęcia instruktażowe dla rodziców wraz z dzieckiem w zakresie 
usprawniania grafomotorycznego. 
 

WYCHOWUJĘ MIŁOŚCIĄ 
ZAWARTOŚC MERYTORYCZNA: Prelekcja ma na celu  dostarczenie rodzicom wiedzy na temat budowania 
pozytywnych więzi między rodzicami a dziećmi, roli nagród w kształtowaniu poczucia własnej wartości u 
dziecka. Omówienie mechanizmów powstawania problemów komunikacyjnych z dziećmi w rodzinie, a 
także rolę rodziców w ich rozwiązywaniu oraz przedstawia możliwe sposoby komunikacyjne. 



BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W ŚWIECIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:  Zagrożenia dla rozwoju psychospołecznego dzieci w związku z korzystaniem z 
technologii informacyjnej. Zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. Jak rozmawiać z 
dzieckiem na temat zagrożeń. 
 
 

Warsztaty dla Dzieci 
 

KREATYWNE DZIECKO  
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Warsztaty mające na celu rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci. 
Praktyczne ćwiczenia stosowane w pracy z dzieckiem zdolnym. 
 

ABC  EMOCJI 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Jak rozpoznać swoje uczucia. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Jak 
pokonać trudne emocje (strach, złość). 
 

ZABAWY SŁUCHOWE 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Warsztaty rozwijające funkcje słuchowe. 
 

ZABAWY WZROKOWE 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Warsztaty rozwijające funkcje wzrokowe. 
 

SPRAWNE RĄCZKI 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Warsztaty rozwijające motorykę małą. 
 

BOB BUDOWNICZY (ZAJĘCIA PREEDUKACJI ZAWODOWEJ) 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Warsztaty rozwijające wiedzę dotyczącą zawodów. 
 

INTEGRACJA 

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Warsztaty wspomagające współpracę oraz komunikację w grupie. 
 

TAJEMNICE DOBRE I ZŁE 

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne. 

 
Zgłoszenia na wybrane warsztaty lub prelekcje prosimy kierować na 

załączonej karcie zgłoszenia w wersji elektronicznej lub papierowej do 
sekretariatu Poradni. Dokładne terminy spotkań będą ustalane telefonicznie 
przez pracownika PPP.  

Ze względu na rosnące zainteresowanie zajęcia warsztatowymi 
gwarantujemy zrealizowanie 5 zajęć. Pozostałe warsztaty będziemy realizować 
w miarę możliwości czasowych po wcześniejszym uzgodnieniu. 

Jeśli mają Państwo specjalne oczekiwania dotyczące tematyki 
szkoleń lub jesteście zainteresowani konsultacjami z 
naszymi specjalistami bardzo prosimy o  bezpośredni 
kontakt.  
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