
Oferta „Centrum” dla dzieci: 
    

1. Trening Umiejętności Społecznych z elementami coachingu dla uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum w tym z Zespołem Aspergera 

2. Opieka postdiagnostyczna na rzecz dzieci ze SPE 
3. Indywidualna terapia dziecka z uszkodzonym narządem wzroku, słuchu 

4. Zajęcia grupowe dla uczniów szkoły podstawowej z trudnościami 
w funkcjonowaniu percepcji wzrokowej, nieśmiałych prowadzonych 

z wykorzystaniem Metody Instrumental Enrichment.Integracji Bilateralnej oraz 
terapii neurorozwojowej celem rozwijania myślenia analityczno-syntetycznego 

5. Diagnoza  i wsparcie dziecka krzywdzonego 
6. Grupowe zajęcia dla dzieci nieśmiałych, lękowych w tym z mutyzmem 

wybiórczym 
7. Zajęcia terapeutyczne ogólnorozwojowe dla dzieci 5-6 letnich z zaburzeniami 

w artykulacji stymulujące dojrzałość społeczno-emocjonalną               
8. Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna dzieci słabosłyszących, słabo 

widzących, z autyzmem w tym  z Z.A. 

9. Indywidualna terapia dziecka z problemem moczenia 
10. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas 0-VIII w tym 

ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 
11. Indywidualna terapia metodą integracji sensorycznej dziecka w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
12. Grupowe zajęcia dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej z trudnościami 

w nauce służące wzmacnianiu poczucia własnej wartości 
13. Grupowa terapia metoda integracji sensorycznej dla dzieci przedszkolnych 

w tym ze spektrum autyzmu 
14. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dzieci z zakłóceniami w rozwoju, 

z trudnościami w zachowaniu, pod kątem gotowości szkolnej, z trudnościami 
w nauce 

15. Indywidualna terapia dzieci z nadwrażliwością emocjonalną, nadpobudliwością 
psychoruchową prowadzona metodą behawioralno-poznawczą 

16. Indywidualne psychologiczne wsparcie dziecka powracającego/przybywającego  

z zagranicy                                 
17. Badania przesiewowe wzroku i słuchu, mowy prowadzone na terenie poradni, 

placówek przedszkolnych oraz szkół 
18.  „ Ferie zimowe  z Poradnią” pod hasłem „Bezpieczeństwo w sieci”  

19. Badanie dojrzałości szkolnej kandydatów do klasy I integracyjnej- dzieci zdrowe 
20. Organizacja Dnia Świadomości Autyzmu w tym III Konkursu Wiedzy o Autyzmie 

21. Organizacja przedsięwzięcia pt. „Dni Świadomości Dysleksji”- zajęcia dla dzieci 
prowadzone na terenie poradni. 

22. Zajęcia dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi prowadzone na terenie poradni 
dla uczniów klas III-IV 

23. Ogólnopolski Dzień Diagnoz Logopedycznych- badania logopedyczne dzieci 
i badania słuchu  

24. Grupowa i indywidualna  terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem 
mowy 

25. Sobota Otwarta- Akademia 3-latka 

26. Terapia grupowa logopedyczna dzieci 5-6 letnich w ramach wczesnego 
wspomagania rozwoju mowy 

27. Muzykoterapia dla dzieci 5-6 letnich 
28. Muzykoterapia dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej 

29. Zajęcia biblioteczne dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III 
30. Zajęcia dla dzieci z obniżona motoryka mała w tym terapia ręki 

31. Zajęcia prowadzone Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 
z elementami integracji sensorycznej 



32. Piknik Integracyjny – zajęcia dla dzieci pełnosprawnych i oraz dzieci 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim prowadzone na terenie 

placówki 
33. Zajęcia grupowe dla uczniów klas I-III z zakłóceniami w rozwoju  w tym 

zaburzeniami mowy 
34. Zajęcia grupowe dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej służące skutecznej 

regulacji emocji 
35. Zajęcia grupowe dla uczniów klas I-III rozwijające myślenie matematyczne 

36. Zajęcia grupowe dla dzieci 6-letnich usprawniające sferę motoryczną „Bez 
przeszkód do szkoły” 

37. Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej w ramach 
Treningu Pewności Siebie 

38. Trening słuchowy Metodą Johansena 
39. Terapia indywidualna ucznia szkoły podstawowej zagrożonego 

niedostosowaniem społecznym 
40. Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I-III „Przeciwdziałanie agresji i przemocy 

rówieśniczej” 

41. Zajęcia warsztatowe prowadzone na terenie biblioteki kształtujące bezpieczne 
zachowania w sieci 

 


