SŁOWA MAJĄ MOC- DAJEMY DZIECIOM SKRZYDŁA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głownie
Zaprasza
rodziców, dzieci i nauczycieli do udziału w Dniach Otwartych pt. „Słowa Mają
Moc- dajemy dzieciom skrzydła”, podczas których będzie można skorzystać
z pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej. W czasie
pięciu dni (27.09.2021 r.- 01.10.2021 r.) zostaną zaprezentowane programy
realizowane na terenie naszej Poradni, których celem jest pomoc
w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i rozwojowych dzieci i młodzieży
oraz wsparcie i wzmocnienie rodzin.

Zgłoszenia na poniższe formy zajęć przyjmowane będą do 24 września br.
• Tel. 42 719 07 67
• E-mail: poradniaglowno@gmail.com
• W sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie,
ul. Kościuszki 10

Program Dni Otwartych

1. „Szkoła dla rodziców i wychowawców’’
Rekomendowany program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na
nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.
Adresat programu: rodzice, wychowawcy, nauczyciele.
Cele:
• Wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych
kontaktach z dziećmi i młodzieżą.
• Nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
• Refleksja nad własną postawą wychowawczą.
Tematyka:
• Trening w stawianiu i egzekwowaniu granic.
• Uczucia. Jak pomóc dziecku, by radziło sobie z trudnymi uczuciami.
• Zachęcanie do współpracy.
• Stosowanie konsekwencji w sytuacji przekraczania lub łamania norm.
• Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
• Zachęcanie do samodzielności.
• Pochwała i zachęta.
Termin: 27 września 2021 r. godz. 16.00-18.00

2. Program

autorski „W dżungli uczuć i uważności, czyli supermoce lwa

Maksa”.
Adresat programu: dzieci w wieku 5-7 oraz ich rodzice (praca w parach rodzicdziecko).
Cele:
• Wzmocnienie dobrego samopoczucia dzieci.
• Rozwój umiejętności komunikacyjnych, społecznych, ułatwiających dobre
funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie
z trudnościami.
Tematyka:
• Ćwiczenie uważności, ćwiczenia oddechowe.
• Joga dla dzieci.
• Wizualizacje.
• Zabawy realizowane wspólnie z rodzicami.
Termin: 29 września 2021 r. godz. 16.00-18.00

3.

„Przyjaciele Zippiego”
Rekomendowany program kształtujący
psychospołeczne i emocjonalne.

i

rozwijający

kompetencje

Adresat programu: dzieci w wieku 5-9 lat.
Cele:
• Dzieci uczą się jak rozpoznawać uczucia, nawiązywać i utrzymywać
przyjaźnie, rozwiązywać konflikty, radzić sobie w sytuacjach nowych
i trudnych.
Tematyka
• Mali uczestnicy zajęć, słuchając opowiadań o grupie przyjaciół
i patyczaku Zippim, uczestniczą w zabawach, wykonują zadania
wzmacniające umiejętności interpersonalne.
Termin: 29 września 2021 r. godz. 16.00-18.00

4.

Pomoc logopedyczna – „Chcę dobrze mówić”
• Badanie przesiewowe Platformą Badania Zmysłów.
Cel: Wczesne wykrycie zaburzeń wzroku, słuchu i mowy, a w razie
potrzeby
podjęcie
specjalistycznej
diagnostyki,
działań
rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
• Masaż logopedyczny twarzy.
Cel: Wywołanie odpowiedniego napięcia mięśniowego, czucia
narządów artykulacyjnych i ich sprawności motorycznej, co ma istotne
znaczenie w procesie mowy i przyswajaniu języka.
• Porady i konsultacje logopedyczne.
Cel: Wyjaśnienie istoty zaburzenia, trudności jakie ma dziecko oraz
udzielenie instrukcji do prowadzenia terapii.

Termin:
• 27 września 2021 r. godz. 8.00-16.00
• 28 września 2021 r. godz. 8.00-17.00

5. „Program Wzmacniania Rodziny”
Rekomendowany program wspierający rodziny w dobrej komunikacji,
wzmacniający więzi rodzinne.
Adresat programu: dzieci w wieku 10-14 lat oraz ich rodzice / opiekunowie.
Cele:
• Dla rodziców: rozwijanie umiejętności wychowawczych,
wzmacnianie pozytywnych uczuć wobec dziecka, kształtowanie
umiejętności ustalania zasad domowych i stawiania granic.
• Dla dzieci: pogłębianie umiejętności radzenia sobie z emocjami;
rozwijanie umiejętności interpersonalnych i prospołecznych.
Tematyka:
• Metody i formy rozwiązywania problemów na przykładach
typowych sytuacji rodzinnych, towarzyskich, które mają miejsce
w codziennym życiu zarówno na poziomie rodziny, szkoły,
jak i środowiska rówieśniczego.
• Nieoceniony i najważniejszy element programu to wspólna praca
rodziców i dzieci w formie gier i zabaw oraz kierowanej dyskusji.
Termin: 30 września 2021 r. godz. 16.00-18.00

ZAPRASZAMY

