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ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

1. PLANSZOFANIA - (dzieci w wieku od 7 do 11 lat)  

Doskonała forma integracji, relaksu i wzajemnego poznania. Możliwość 

wczucia się w nieznane dotąd role. Ponadto doskonalenie umiejętności 

społecznych oraz podejmowania decyzji i podnoszenia odpowiedzialności       

za nie, a także rozwijanie wyobraźni, myślenia i ćwiczenia pamięci 

podczas zabawy z grami planszowymi - prowadzące: Joanna Folejewska, 

Izabela Łada 

25.06.18r. - godz. 9.30-11.30  

28.06.18 r. - godz. 9.30-11.30  

02.07.18 r. - godz. 9.30-11.30 

05.07.18r.  - godz. 9.30-11.30 

 

 

2. PLANSZOFANIA MASTER - (nastolatki w wieku od 12 do 15 

lat) Doskonała forma integracji, relaksu i wzajemnego poznania. 

Możliwość wczucia się w nieznane dotąd role. Ponadto doskonalenie 

umiejętności społecznych oraz podejmowania decyzji i podnoszenia 

odpowiedzialności  za nie, a także rozwijanie wyobraźni, myślenia i 

ćwiczenia pamięci podczas zabawy z grami planszowymi - prowadzące: 

Joanna Folejewska, Izabela Łada 

  27.06.18r.  - godz. 13.00-15.00  

  29.06.18r. - godz.  14:00-16.00  

  04.07.18r.  - godz. 13.00-15.00  

  06.07.18r.  - godz. 14.00-16.00 

 

 

 



3. WAKACJE Z ROBOTEM – NAUKA KODOWANIA - zajęcia 

dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, których celem jest 

zapoznanie dzieci z podstawami kodowania i programowania oraz rozwój 

myślenia logiczno-matematycznego. W programie spotkań: praca  z 

robotem Cubetto, trening koncentracji uwagi (urządzenie Mindwave), gry i 

zabawy logiczno-matematyczne - prowadzące Dominika Reglińska, 

Karolina Podrażka  

I grupa: 02.07.18r. - 04.07.18r. (3 dni) - godz. 9:00-12:00 

II grupa: 06.08.18r. - 10.08.18r. (5 dni) - godz. 9:00-12:00 

 

 

4. WAKACJE NA WESOŁO – zajęcia dla uczniów klas I-III szkoły 

podstawowej, których celem jest urozmaicenie dnia poprzez udział                        

w grach i zabawach, poszerzanie zainteresowań; forma przyjemnego 

spędzenia czasu z rówieśnikami, prowadzące: Beata Wojciechowska, Joanna 

Kubiak  

25.06.2018r. i 28.06.2018r. (2 dni) - godz. 9:00-11:00  

 

 

5. CIEKAWOSTKI O ZWIERZĘTACH – zajęcia dla uczniów klas I-III 

szkoły podstawowej, których celem jest   wzbogacanie wiadomości dzieci 

na temat zwierząt żyjących w różnych rejonach świata, poznanie 

ciekawostek z życia zwierząt, aktywizowanie myślenia poprzez 

analizowanie nowo poznanych treści, udział w pogadankach, zabawach i 

ćwiczeniach tematycznych, prowadzące: Beata Wojciechowska, Joanna 

Kubiak  

20.08-24.08.2018r. (5 dni) - godz. 9.00-11.00  

 

 

6. „RPG w PPP” – zajęcia dla młodzieży od 15 roku życia – spotkania z 

grą typu RPG. Poprzez udział w rozgrywce w grze fabularnej uczestnicy 

będą mogli zobaczyć jak komunikować się z innymi, podejmować trudne 

decyzje w grupie, współdziałać by osiągnąć cel a przede wszystkim twórczo 

i wesoło spędzić czas w wakacje – prowadzący: Andrzej Pawełko, Mateusz 

Grygiel 

03.07.18r. - godz.12:00 – 14:00  

04.07.18r. - godz.12:00 – 14:00 

05.07.18r. - godz. 9:00 – 13:00 

06.07.18r. - godz. 9:00 – 11:00 

 

 

 

 



 

 

7. WAKACYJNY KLUB FILMOWY - zajęcia dla młodzieży od 15   

roku życia - każdego dnia będziemy oglądać różne filmy i dzielić się 

refleksjami na ich temat.  Będzie to doskonała okazja do konstruktywnego i 

przyjemnego spędzenia wolnego czasu przy ciekawych propozycjach 

filmowych, prowadzący: Andrzej Pawełko, Mateusz Grygiel 

31.07.18r. - 01.08.18r. (2 dni) - godz. 12:00-15:00 

 

 

 

ZAJĘCIA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

 

8. MEDIACJE NA WAKACJE  

Zapraszamy rodziców, nastolatków na spotkania mediacyjne, których 

celem jest to, aby znaleźć takie rozwiązanie, które będzie satysfakcjonować 

obie strony. 

Konflikt nie musi oznaczać kryzysu. Wręcz odwrotnie może być twórczy                

i budujący związek czy relację. Gdy ludzie się kłócą, to  nie ma w tym nic 

złego. Najgorzej jest wtedy, gdy już ze sobą nie rozmawiają. Negatywna 

może być tylko forma prowadzenia rozmowy, wynikająca z silnych emocji 

bądź słabszych umiejętności porozumiewania się - prowadzące: Izabela 

Derewicz-Czupryniak, Beata Gawenda-Kulczak 

28.06.2018 godz. 15.00 - 18:00    

16.08.2018 godz. 15.00 - 18:00    

23.08.2018 godz. 15.00 - 18:00    

30.08.2018 godz. 15.00 - 18:00    

 

9. WAKACYJNA SZKOŁA DLA RODZICÓW I 

WYCHOWAWCÓW 
Wszystkiego w życiu można się nauczyć. Także tego, jak być skutecznym i 

empatycznym rodzicem i wychowawcą. Zapraszamy na intensywny trening 

konkretnych technik, rozmów, przykładów rozwiązywania konfliktów w 

relacjach Ja – Dziecko. Zajęcia mają charakter warsztatowy, a ich celem 

jest doskonalenie kompetencji wychowawczych i poprawa relacji dziecko-

opiekun – prowadzące: Izabela Derewicz-Czupryniak, Mariola Cirson 

25.06.18r. – 29.06.18r. (5 dni) godz.: 09.00-12.00 

 

9.  PSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY                             

DLA RODZICÓW WYCHOWUJĄCYCH MAŁE DZIECI                      

(od urodzenia do podjęcia nauki w szkole) - prowadząca: Anna Kosecka   

09.08.18r. - godz. 14:00-17:00 

16.08.18r. - godz. 14:00-17:00  



 

 

 

10.  NOWOCZESNE TERAPIE TRUDNOŚCI SZKOLNYCH           

Zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla nauczycieli i rodziców                                
o charakterze edukacyjno-warsztatowym, ich celem jest poznanie 

nowoczesnych terapii trudności szkolnych, takich jak: EEG Biofeedback, 

Metoda Warnke, Mindwave itp - prowadzące: Marzanna Mróz, Dominika 

Reglińska  

22.08.18r. - godz. 10:00-13.00  

 

 

11. ŻYCIE W MICIE. JAK ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM                               

O SEKSIE? - konsultacje indywidualne z psychologiem seksuologiem  

prowadząca: Aneta Czajkowska 

03.07.18 r. godz. 11:00 

21.08.18 r. godz. 11:00 

28.08.18 r. godz. 11:00 

 

 

 

 

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny! 
 

Na wszystkie zajęcia obowiązuje rezerwacja 

telefoniczna – 58/6233139, 58/6673501 
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2  

ul. Opata Hackiego 13 

81-213 Gdynia 

 

www.ppp2gdynia.szablon.pl 
 

http://www.ppp2gdynia.szablon.pl/

