
 

 

Plan zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego 

– Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu 
Poniedziałek   

14.00 -18.00 g. 
Zajęcia z terapii neurorozwoju 

mgr Jarosław Pleta 
Celem zajęć jest usprawnienie procesów sensoryczno-motorycznych u dzieci, bowiem brak dojrzałości 

w odbiorze bodźców dotykowych, wzrokowych, słuchowych, w procesach równowagi i w schematach 

rozwoju motorycznego może skutkować trudnościami funkcjonalnymi. Prawidłowy rozwój w tym 

zakresie jest potrzebny do wykonywania takich czynności jak: rysowanie, pisanie, mówienie, liczenie. 

Zajęcia prowadzone są przy aktywnym udziale rodziców. 

 
Wtorek (drugi i czwarty 

wtorek miesiąca) 

15.00 – 16.00 g. 

Grupa Samopomocowa dla rodziców 

mgr Agnieszka Roguska 
Celem funkcjonowania takiej grupy jest dostarczenie emocjonalnego wsparcia i praktycznej pomocy w 

radzeniu sobie z różnymi problemami. Grupa wsparcia dostarcza atmosfery akceptacji, co zachęca 

uczestników do dzielenia się swoimi smutkami, obawami, frustracjami, ale także radościami i sukcesami, 

aby znaleźć wspólnie bardziej efektywne sposoby radzenia z trudnościami jakie niesie życie. 

 

Środa  

14.00 – 18.00 g. 
Zajęcia z terapii neurorozwoju 

mgr Jarosław Pleta 

Czwartek  

14.00 – 17.00 g. 
Zajęcia rękodzielnicze 

mgr Anna Kujawa 
Celem warsztatów jest  rozwijanie umiejętności manualnych, wzbudzanie wrażliwości artystycznej u 

dzieci i aktywne spędzenie czasu wolnego. Na zajęciach uczestnicy będą mogli zmierzyć się z różnymi 

technikami rękodzieła. 

 

Piątek 

14.00 – 16.00 g. 
Seans filmowy w PPDZiR 
Wspólne oglądanie filmów to świetny pomysł na spędzenie wolnego czasu. To idealny sposób na relaks 

po męczącym tygodniu w szkole. Warto zauważyć, że  wspólnemu oglądaniu filmów  towarzyszą emocje 

– wywołując śmiech, radość, złość u dzieci. 

 
Piątek  

17.00 – 20.00 g. 

 

Sobota  

8.00 – 10.00 g. 

Nauka gry na gitarze 

Paulina Kaska 
Nauka gry na gitarze poprawia inteligencję muzyczną, przez co osoby grające na tym instrumencie mają 

lepsze poczucie rytmu i łatwiej rozpoznają melodie. Inne zalety grania na gitarze to: poprawa 

koordynacji manualnej, uwrażliwienie na piękno i dobro, łatwiejsze wyrażanie swoich emocji. Poprawa 

wyników w nauce języków. 

 

Sobota 

10.00 – 12.30 g. 

 

Zajęcia logopedyczne 

Paulina Kaska 
Główną zaletą ćwiczeń z logopedą jest oczywiście poprawa mowy. Poprzez zabawę wprawiają w ruch 

żuchwę i aparat gębowy. Dzięki tak wczesnym ćwiczeniom, można z łatwością wyćwiczyć język i pozbyć 

się wad wymowy, czy seplenienia. 

 

Wtorek 

12.00 – 18.00 g. 

Środa 

12.00 – 18.00 g. 

Asystent rodziny 

Sylwia Kurek 
Asystent rodziny ma na celu pracę z rodziną w problemach nie tylko wychowawczych, lecz także w 

sprawach codziennych. Realizowana przez niego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności, 

w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy. 

 

Poniedziałek  

10.00 – 14.00 g. 

 

Pomoc pedagogiczna 
Pomoc pedagogiczna polega min. na wspieraniu rodziców w trudnej sztuce wychowywania dzieci. 



 


