
Zajęcia grupowe 

rozwijające i stymulujące dla dzieci z grupy ryzyka  nieprawidłowego rozwoju 

w wieku od 0 – 5 lat 

Zajęcia rozwijające i stymulujące dla dzieci z grupy ryzyka nieprawidłowego rozwoju 

w wieku od 0 do 5 lat  prowadzone w formule rodzic + dziecko  

 

Główne cele zajęć: 

 wspólna zabawa rodzica z małym dzieckiem 

 stymulacja rozwoju ruchowego, społecznego oraz poznawczego dzieci 

 nauka przebywania i bawienia się w grupie dzieci 

 wsparcie dla rodzica dziecko niepełnosprawnego 

Metody pracy: 

 stymulacja polisensoryczna (kulki, piórka, muzyka, dźwięki, zapachy, kolory, 

różnorodne faktury) 

 elementy metody Bon Depart 

 elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne 



 animacje zabawowe Klanza 

 zabawa z chustą animacyjną 

 elementy metody Knillów 

 elementy logo rytmiki 

 

 

 

 

Odpowiadając na stale rosnące potrzeby środowiska lokalnego, w roku szkolnym 

2016/2017 uruchomiliśmy w naszej Poradni  kolejny raz grupowe zajęcia wspierające rozwój 

dla dzieci w wieku 0-5 lat. Nasza oferta kierowana jest w szczególności do dzieci  

z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, opóźnionym rozwojem mowy oraz do dzieci  

z chorobami genetycznymi, metabolicznymi i całościowymi zaburzeniami rozwoju – autyzm, 

zespól  Aspergera , oraz ich rodziców. Dzieci objęte zajęciami posiadają opinie o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia do kształcenia specjalnego lub uczęszczają na 

terapię logopedyczną oraz terapię specjalistyczną na terenie naszej placówki (terapia dzieci  

z autyzmem, terapia surdopedagogiczna ). 



 

 

 

 

 



Początkowo zajęcia prowadzone  były  w sali na terenie CEW-u w Chojnicach,  jednak 

ze względu na duże zainteresowanie rodziców ( zapotrzebowanie środowiska ) rosnącą liczbę 

dzieci,  od października spotkania odbywają się na terenie przedszkola Bajka w Chojnicach, 

gdzie do dyspozycji mamy dużą salę gimnastyczną. Aktualnie spotkania odbywają się we 

czwartki . Pierwsza  grupa rozpoczyna zajęcia o godz. 16.45, druga grupa rozpoczyna zajęcia 

o godz. 17.45. 

Dziękujemy Dyrekcji Przedszkola za udostępnienie Sali 

 Zajęcia prowadzone są każdorazowo przez dwóch pracowników poradni – logopedę                

i pedagoga.( P.Wenda, E. Szumacher ) oraz ( P.Wenda K. Krzyżewska )                        

logopedę i psychologa 

 

Dzieci przychodzą na zajęcia z rodzicami i razem z rodzicami w nich uczestniczą. 

 

 

 



 

 

 

 


