
 

 

Plan zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego 

– Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu 
Poniedziałek   

14.00 -18.00 g. 

Środa 

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. 
 

Poniedziałek 

16.50 – 17.50 g. 
 

„Angielski na wesoło” 
„Angielski na wesoło” to zajęcia prowadzone w ramach wolontariatu 

rówieśniczego. Poprzez gry, zabawy i piosenki dzieci uczą się języka 

angielskiego. Zajęcia odbywają się w miłej i  wesołej atmosferze. 

Wtorek 

14.00 -16.00 g. 

Zajęcia z arteterapii 
Zajęcia z arteterapii są dobre dla każdego i w każdym wieku: mogą z niej 

korzystać dzieci i osoby dorosłe. Działania artystyczne w trakcie zajęć są 

sposobem na wyrażenie siebie. W zajęciach wykorzystuje się m.in. sztuki 

plastyczne, elementy muzykoterapii, relaksacji. 

Środa  

16.00 – 18.00 g. 

Piątek 

15.00 – 18.00 g. 

 

Nauka gry na gitarze 

Rafał Dzikowski 
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. 
 

Czwartek  

14.00 – 16.00 g. 

Warsztaty szycia 

mgr Anna Kujawa 
Celem warsztatów jest  rozwijanie umiejętności manualnych, wzbudzanie 

wrażliwości artystycznej u dzieci i aktywne spędzenie czasu wolnego.  
 

Piątek 

16.00 – 17.50 g. 
 

.Zajęcia logorytmiczne 

mgr Ewelina Szafran 
Zajęcia logorytmiczne to połączenie terapii logopedycznej i rytmiki. Jej 

najważniejszym elementem jest rytm, którego akompaniamentem jest słowo. 

Zajęcia mają formę kreatywnej zabawy. Odbywają się z użyciem różnych 

ciekawych dla dzieci przedmiotów i narzędzi. 
 

Placówka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian organizacyjnych z związku z COVID-19. 


