
GRUPY OD WRZEŚNIA 2021

TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
GRUPA WIEK GODZINY

PONIEDZIAŁEK

MUZYCZNA DRUŻYNA 5 - 6 lat 15:30 - 17:00

ŚRODA

MAŁE SZKRABKI 2 - 3 lata 10.00 - 11.00

MINITUS 4 - 5 lat 15:00 - 16:00

NIEZBĘDNIK UMIEJĘTNOŚCI 6 - 7 lat 16:00 - 17:30

PRZYJACIELE ZIPPIEGO 7 - 8 lat 17:30 - 19:00

CZWARTEK

MINITUS 3 - 4 lat 15:00 -16:00

DZIELNE SZKRABY 5 - 6 lat 16:00 -17:30

PĘDZELKI 6 - 8 lat 17:30 -19:00

PIĄTEK

ODKRYWCY 6 - 7 lat 14:30 - 16:00

ZMAJSTRUJMY COŚ 7 - 9 lat 16:30 - 18:00

KLUB W PRZYSTANI 8 - 9 lat 18:00 - 19:30

SOBOTA

MINITUS 3 - 4 lata 08:00 - 09:00

MINITUS 3 - 4 lata 09:00 - 10:00

MINITUS 4 - 5 lat 10:00 - 11:00

DZIELNE SZKRABY 5 - 6 lat 11:00 - 12:30

KLUB W PRZYSTANI 10 - 12 lat 11.00 - 12.30

ZIELONA SOBOTA 6 - 7 lat 12:30 - 14:00



ZIELONA SOBOTA 7 - 8 lat 14:00 - 15:30

KLUB W PRZYSTANI 8 - 9 lat 15:30 - 17:00

NIEDZIELA

PIPILANDIA 5 - 6 lat 10:00 - 11:30

DZIECIAKI W MIEŚCIE 6 - 7 lat 11:30 - 13:00

KLUB W PRZYSTANI 8 - 9  lat 13:00 - 14:30

Cennik zajęć oraz regulamin uczestniczenia w zajęciach grupowych
dostępne są na naszej stronie: przystanszkraba.pl

SZCZEGÓŁOWE OPISY GRUP

MUZYCZNA DRUŻYNA
Termin: poniedziałek godz. 15:30 - 17:00 dzieci w wieku 5 - 6 lat

Drużyna starszych Szkrabów, którym w duszy gra.
Dla dzieci wieku 5 - 6 lat zainteresowanych tematyką muzyczną i muzykowaniem:
graniem, śpiewaniem, tańcem.
Przede wszystkim Drużyna - współpracująca grupa przyjaciół. Rozśpiewana,
roztańczona, rozegrana, dobrze nastrojona. Choć nieuniknione są też dysonanse,
będziemy dążyć do osiągania harmonii i ciekawych współbrzmień również w
naszym codziennym wspólnym byciu, zabawach i relacjach.

Co będziemy robić?

- bawić się w tradycyjne ludowe zabawy ruchowe ze śpiewem w kole,

korowodzie,

- poznawać i tworzyć instrumenty,

- wspólnie muzykować,

- rozmawiać o muzyce,

- relaksować się i masować przy muzyce,



- inspirować się muzyką przy tworzeniu prac plastycznych,

- organizować wycieczki, spacery muzyczne

Terapeuci prowadzący grupę: Aleksandra Kwiecień i Agata Ogórek.

MAŁE SZKRABKI
Termin: środa godz. 10:00 - 11:00 dla dzieci w wieku 2 - 3 lata wraz z opiekunem

Małe Szkrabki to zajęcia grupowe dla najmłodszych stymulujące rozwój

psychoruchowy i społeczno - emocjonalny z elementami Ruchu Rozwijającego

Weroniki Sherborne. Grupa ta jest dedykowana dzieciom w wieku 2 - 3 lata, które

zapraszamy z rodzicem. Ćwiczenia Ruchu Rozwijającego wywodzą się z

naturalnych zabaw ruchowych dzieci z rodzicami, których najważniejszym

elementem są: dotyk, ruch oraz wspólne czerpanie z nich radości i poczucia

bliskości. Proponowane zabawy ruchowe wzmacniają u dziecka świadomość

własnego ciała, jego granic i możliwości, pomagają zdobyć pewność siebie i

poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu i w relacji z rodzicem oraz grupą. Ponadto

nasze cotygodniowe spotkania w łagodny i bezpieczny sposób wprowadzą nasze

Szkrabki w strukturę zajęć, zasady współpracy z innymi dziećmi i dorosłymi. Dla

rodzica będzie to okazja doświadczenia wyjątkowej bliskości z dzieckiem,

wzmocnienia więzi oraz poznania nowych, wartościowych form spędzania z nim

czasu. Na zajęciach opiekun będzie mógł doświadczyć jak poprzez zabawę

wspierać rozwój swojego dziecka.

Zajęcia prowadzone przez dwóch doświadczonych psychologów: Panią Kingę

Przybyłę i Panią Irminę Bartołd.

MINITUS
Terminy:  środa godz. 15:00 - 16:00 dla dzieci w wieku 4 - 5 lat

czwartek godz. 15:00 - 16:00 dla dzieci w wieku 3 - 4 lata

sobota godz. 08:00 - 09:00 dla dzieci w wieku 3 - 4 lata

sobota godz. 09:00 - 10:00 dla dzieci w wieku 3 - 4 lata

sobota godz. 10:00 - 11:00 dla dzieci w wieku 4 - 5 lat

MINITUS to małe grupy treningu umiejętności społecznych dla początkujących.



Formuła MiniTus to skrócone spotkania małych grup wspomagające rozwój

emocjonalno-społeczny. Zajęcia trwają godzinę, bierze w nich udział mniejsza liczba

dzieci. Celem zajęć jest ćwiczenie podstawowych umiejętności społecznych takich,

jak kontrola zachowań, odraczanie reakcji, komunikacja, respektowanie zasad

obowiązujących w grupie, współdziałanie, dostrzeganie potrzeb innych,

różnicowanie własnych uczuć.

Stosowane metody to grupowe zabawy kierowane i swobodne, elementy

metody Weroniki Sherborne oraz arteterapii.

MiniTus jest autorskim programem Przystani Szkraba stworzonym specjalnie

z myślą o dzieciach, które wymagają utrwalenia kompetencji społecznych przed

udziałem w wieloosobowych i dłuższych zajęciach treningu umiejętności

społecznych.

TUS wg. A. Goldsteina - NIEZBĘDNIK UMIEJĘTNOŚCI
Terminy:  środa godz. 16:00 - 17:30 dla dzieci w wieku 6 - 7 lat

Zajęcia niezbędnik umiejętności opierają się na podejściu Arnolda P.Goldsteina. To

trening grupowy przeznaczony dla dzieci w wieku 6-7 lat. Na zajęciach będą

ćwiczone niezbędne dla dzieci umiejętności społeczne w zakresie: usprawniania

komunikacji, nawiązywania przyjaźni, radzenia sobie z emocjami, alternatyw dla

agresji oraz radzenia sobie ze stresem.

Punktem wyjścia do zajęć będzie rozpoznanie trudności z jakimi zmagają się nasi

uczestnicy, a następnie pobudzenie u nich motywacji do rozszerzenia repertuaru

swoich zachowań. Umiejętności rozrysowane będą na szczegółowe kroki, a

następnie modelowane przez prowadzących. Zdolność uczenia się poprzez

obserwację wspomaga nabywanie przez dzieci nowych zdolności. Uczestnicy będą

oglądać filmiki i scenki jak również sami będą odgrywać rozmaite role. Technika

dramowa ma na celu zarówno zwiększenie umiejętności wykonawczych, jak również

modyfikację negatywnych, społecznych doświadczeń związanych z byciem w grupie.

W zabawy wplecione będą elementy, dzięki którym dzieci będą mogły uzyskać

poczucie sukcesu, i co za tym idzie w bezpiecznych warunkach zwiększyć swoją

samoocenę. Uczestnicy każdorazowo będą dostawali informacje zwrotne oraz

pozytywne wzmocnienia zachowań prospołecznych. Zajęcia Niezbędnik

Umiejętności stwarzają przestrzeń do testowania oraz omawiania sposobów



reagowania w sytuacjach społecznych. A to z kolei wspomaga proces generalizacji i

wykorzystywania nabytych umiejętności poza salą zajęciową.

Zajęcia prowadzone przez dwóch psychologów: Panią Kingę Przybyłę i Panią

Aleksandrę Kwiecień.

PRZYJACIELE ZIPPIEGO
Termin: środa godz. 17:30 - 19:00 dla dzieci w wieku 7 - 8 lat

„Przyjaciele Zippiego”

Przyjaciele Zippiego- jest to międzynarodowy program wspierający rozwój

kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci w wieku 7-8 lat. Uczy różnych

sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w

codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.

Cotygodniowe spotkania mają formę ustrukturyzowanych zajęć, podczas których

dzieci słuchają krótkiego opowiadania o bohaterach w ich wieku, którzy przeżywają

różne trudności i uczą się z nimi radzić. Pomagają im w tym różne ćwiczenie i

zabawy- odgrywanie scenek, burza mózgów, wspólny projekt. Ważną osobistością

programu jest patyczak o imieniu Zippi, który pojawia się we wszystkich częściach

historii. My również będziemy mieć swoje przystaniowe patyczaki, którymi będziemy

się wspólnie opiekować. Zajęcia prowadzone są przez dwóch terapeutów, w małych

6 osobowych grupach, mają formę grupy zamkniętej.

Program składa się z sześciu części:

1. Uczucia

Dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać uczucia: smutku, szczęścia, złości, radości,

zazdrości i zdenerwowania. Poznają sposoby poprawiania własnego samopoczucia i

uczą się adekwatnych metod regulacji swoich emocji.

2. Komunikacja

W ramach tej części programu dzieci uczą się skutecznej komunikacji: słuchania

innych, proszenia o pomoc, mówienia tego, co chcą powiedzieć nawet w

niesprzyjających okolicznościach.

3. Przyjaźń

Ta część poświęcona jest przyjaźni. Dzieci uczą się jak nawiązywać i zachowywać

przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem. Ćwiczą jak mówić



przepraszam i jak godzić się z przyjacielem po sprzeczce.

4. Rozwiązywanie konfliktów

Czwarta część dotyczy rozwiązywania konfliktów, w szczególności problemu

prześladowania rówieśniczego. Dzieci uczą się, co mogą zrobić w sytuacji, gdy ktoś

je prześladuje lub prześladowane są inne dzieci.

5. Radzenie sobie ze zmianą i stratą

Ta część stanowi refleksję nad radzeniem sobie ze zmianami, zarówno wielkimi jak i

małymi. Największą zmianą ze wszystkich możliwych, jest czyjaś śmierć. Mimo, że

dorośli często myślą, że śmierć jest bardzo trudnym tematem do rozmowy, to jednak

dzieci bardzo rzadko tak uważają. Chętnie wykorzystują okazję do otwartego

mówienia na ten temat. Jedno spotkanie poświęcone jest odwiedzeniu miejsca

pamięci lub cmentarza i może wyda się to zaskakujące, ale jest ono często

określane jako najowocniejsze spotkanie z całego programu.

6. Dajemy sobie radę

Ostatnia część stanowi podsumowanie wszystkiego, czego dzieci nauczyły się w

czasie programu, czyli znajdowania różnych sposobów radzenia sobie z

trudnościami, pomagania innym, oraz adaptowania się do nowych sytuacji. Końcowe

spotkanie jest swego rodzaju świętowaniem, połączonym z wręczaniem pamiątek i

dyplomów. Po każdej części programu rodzice otrzymują wiadomość dotyczącą

przebiegu zajęć i z opisem poruszanych tematów. Natomiast dzieci dostają krótką

kartę ćwiczeń, co pomaga im utrwalić nowo nabyte umiejętności.

Zajęcia prowadzi dwóch psychologów: Pani Kinga Przybyła i Pani Aleksandra

Kwiecień.

DZIELNE SZKRABY
Termin: czwartek godz. 16:00 - 17:30 dla dzieci w wieku 5 - 6 lat

sobota godz. 11:00 - 12:30 dla dzieci w wieku 5 - 6 lat

Grupa TUS Dzielne Szkraby skierowana jest do dzieci w młodszym wieku

przedszkolnym, również dla tych, które dopiero przygotowują się do pójścia do

przedszkola. Na naszych zajęciach dzieci rozwiną umiejętność bawienia się w

grupie, zgodnie z zasadami i zwracaniem uwagi na dobre samopoczucie wszystkich

uczestników grupy. Będziemy realizować niecodzienne projekty, np. bawić się w

mieszkańców bajkowych krain, wyruszać na przygody, w których skorzystamy z



naszych wyobraźni oraz konstruować oryginalne maszyny i budowle. Nie zabraknie

u nas zabaw na świeżym powietrzu oraz wypraw trochę bliższych i dalszych.

Uczestnicy grupy będą ćwiczyć umiejętność współpracy, dzielenia się zabawkami

oraz czekania na swoją kolej. Będziemy uczyć się słuchania siebie nawzajem oraz

dzielenia się kontrolą nad przebiegiem zabawy.

Na zajęcia zaprasza psycholog Agnieszka Mazurek oraz psycholog Julia Hoffmann

(czwartki) i psycholog Jolanta Łoza (soboty).

PĘDZELKI
Termin: czwartek godz. 17:30 - 19:00 dla dzieci w wieku 6 - 8 lat

Zapraszamy do kontynuacji cyklu warsztatów umiejętności społecznych

prowadzonych metodą arteterapii i projektu. Mali, WIELCY ARTYŚCI będą bawić się

sztuką w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa i swobodnej ekspresji emocji.

Dzięki wykorzystaniu bogatej palety TECHNIK PLASTYCZNYCH takich jak:

malarstwo, rysunek, fotografia, kolaż, modelowanie, konstruowanie, wycinanka,

grafika, zdobienie, lepienie czy origami będziemy:

- kształtować poczucie sprawczości oraz wysoką samoocenę i łączyć je z

szacunkiem i akceptacją dla innych

- inspirować indywidualnej, twórczej aktywności z jednoczesnym poszanowaniem

wspólnie przyjętych zasad

- trenować asertywność oraz akceptację opinii i pomysłów innych osób

- umożliwiać swobodną ekspresję prowadzącą do rozładowania napięć

- ćwiczyć współpracę podczas negocjowania i realizowania wspólnych projektów

Dodatkowymi korzyściami z zajęć będzie niewątpliwie ćwiczenie samodzielności,

rozwijanie wyobraźni, rozwijanie wytrwałości, umiejętności planowania i pracy

etapami, doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Jednak głównym celem zajęć jest trening umiejętności społecznych, bo czasem

życie wśród ludzi to WIELKA SZTUKA.
Zajęcia prowadzone przez doświadczonych terapeutów: Agnieszkę Mazurek i Irminę

Bartołd.



ODKRYWCY
Termin: piątek godz. 14:30 - 16:00 dla dzieci w wieku 6 - 7 lat

Zapraszamy dzieci do odkrywania własnego potencjału do radosnego i aktywnego

spędzania czasu z rówieśnikami. Zaprojektujemy wspólne zabawy w Przystani,

pójdziemy razem na boisko zagrać w gry podwórkowe, odwiedzimy parki i kawiarnie

Warszawy, podzielimy się z przyjaciółmi swoimi pasjami.

Przy wsparciu psychologa będziemy szukać własnego punktu widzenia, własnych

opinii i gustów. Będziemy poszerzać repertuar naszych zainteresowań, odkrywać

swoje mocne strony i autorefleksyjnie nazywać własne potrzeby. Spojrzymy także na

potrzeby innych i spróbujemy zrozumieć różnorodność postaw, punktów widzenia,

odczuć różnych ludzi. ODKRYJEMY siebie i innych.

Nasze zabawy i wyprawy pomogą rozwijać umiejętność współpracy, ale także

samodzielność. Kreatywność w zabawie z jednoczesnym stosowaniem się do

ustalonych zasad gier. Zauważanie potrzeb innych oraz asertywność. Przede

wszystkim jednak poczucie wspólnoty. ODKRYJEMY radość z bycia razem.

Zapraszamy Wszystkich ODKRYWCÓW :)

Zajęcia będą prowadzone przez Panią Agnieszkę Mazurek i Panią Ulę Krajewską.

ZMAJSTRUJMY COŚ
Termin: piątek godz. 16.00 - 17.30 dla dzieci w wieku 7 - 9 lat

Co by tu dziś razem zmajstrować? Od tego pytania będą zaczynać się nasze TUSy.

W “przystaniowej” pracowni grupa dzieci w młodszym wieku szkolnym będzie

wspólnie wymyślać tematykę i uniwersum grupowej zabawy do której

majsterkowicze własnoręcznie wykonają potrzebne przedmioty, scenografię, stroje,

plansze czy pionki. We wspólnie stworzonym świecie rozegramy gry, zrealizujemy

zabawy tematyczne i przeżyjemy fantastyczne przygody, które można będzie

kontynuować na kolejnych spotkaniach.

TUS majsterkowiczów ukierunkowany jest na rozwijanie umiejętności pracy w

zespole takich jak: skuteczna komunikacja, dążenie do korzystnego dla grupy celu,

zdolności dostosowywania się do reguł, branie odpowiedzialności za część

wspólnego zadania a także okazywanie wyrozumiałości i życzliwości oraz

umiejętność rozwiązywania sporów. Poćwiczymy techniki pracy grupowej jak burza



mózgów, śnieżna kula czy drzewo decyzyjne oraz podejmowanie w grupie funkcji

lidera, eksperta, realizatora. Nasz wspólny wysiłek organizacyjny zaowocuje

wyjątkową i udaną zabawą.

Zapraszamy dzieci w młodszym wieku szkolnym lubiące kreatywne zabawy w

towarzystwie rówieśników.

Prowadzący: Pani Agnieszka Mazurek i Pani Ula Krajewska

KLUB W PRZYSTANI
Terminy: piątek godz. 17:30 - 19:00 dla dzieci w wieku 8 - 9 lat

sobota godz. 11.00 - 12.30 dla młodzieży w wieku 10 - 12 lat

niedziela godz. 13.00 - 14.30 dla dzieci w wieku 8 - 9 lat

Zapraszamy na nowy rodzaj zajęć grupowych w Przystani Szkraba - otwieramy

Kluby przyjaciół stworzone z myślą o uczestnikach w młodszym i starszym wieku

szkolnym, którzy skorzystają z pomocy naszych terapeutów w budowaniu

satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami.

Tworzymy przestrzeń do nawiązywania pozaszkolnych kontaktów towarzyskich,

tworzenia paczki przyjaciół, dzielenia się z kumplami swoimi radościami, troskami i

zainteresowaniami, do realizowania wspólnych projektów, budowania własnego

zaplecza swobodnych aktywności. Kluby są otwarte na autorskie pomysły

uczestników, a istotą wspólnych aktywności jest budowanie pogłębionych relacji w

małej grupie i zawieranie głębszych przyjaźni z rówieśnikami.

W skład Klubu wejdzie czworo lub sześcioro dzieci, grupa będzie prowadzona przez

głównego terapeutę oraz terapeutę wspomagającego.

PIPILANDIA
Termin:  niedziela godz. 10:00 - 11:30 dla dzieci w wieku 5 - 6 lat

Zapraszamy nasze Szkraby na cotygodniową podróż do Pipilandii – krainy wesołej

zabawy z przyjaciółmi i Pipi – naszym terapeutą rasy Golden Retriever.

Co będziemy robić ? Przede wszystkim dobrze się bawić. Puścimy wodze fantazji,

uwolnimy kreatywne myślenie, odepniemy psu smycz i ….. wyruszymy razem w

podróż do Pipilandii! Czekają tam na nas zabawy plastyczne, ruchowe, muzyczne,



kulinarne, konstrukcyjne, relaksacyjne. Planujemy dużo zabaw swobodnych

ukierunkowanych na budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami. O rozwój

kompetencji społecznych uczestników grupy zadba aż trzech obecnych na zajęciach

terapeutów: pedagog specjalny i dogoterapeuta pani Ula Krajewska, psycholog pani

Agnieszka Mazurek oraz pies Pipi.

Zapraszamy dzieci z różnorodnymi wyzwaniami rozwojowymi. Pipi i przygody

czekają!

DZIECIAKI W MIEŚCIE
Termin: niedziela godz. 11.30 – 13.00 dla dzieci w wieku 6 - 7 lat

Zapraszamy na niedzielne spotkania podczas, których będziemy wzmacniać

umiejętności potrzebne do satysfakcjonującego funkcjonowania w grupie

rówieśników - komunikację, samoświadomość oraz rozumienie potrzeb innych,

współpracę, asertywność, samokontrolę, koncentrację.

Poćwiczymy także w praktyce kompetencje ważne do codziennego życia w większej

grupie ludzi - przestrzeganie ogólnych zasad i norm społecznych, odnajdywanie się

w nieznanych sytuacjach, samodzielne i kreatywne poszukiwanie rozwiązań wyzwań

jakie stawia przed nami wielkie miasto.

Wspólnie wyruszymy odkrywać uroki i codzienność Warszawy. Czekają nas

przejazdy komunikacją miejską, spacery, gry miejskie i podwórkowe, pikniki, wizyty w

sklepach, parkach i cukierniach Warszawy.

Zapraszamy każdego kto ma ochotę ciekawie spędzić niedzielę w towarzystwie

rówieśników, także dzieci mające trudności z odnalezieniem się w nieznanych

miejscach i sytuacjach społecznych.

Grupa DZIECIAKI W MIEŚCIE prowadzona jest przez dwóch terapeutów: Agnieszkę

Mazurek oraz Urszulę Krajewską.


