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GRUPY OD WRZEŚNIA 2022 
 

TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

GRUPA WIEK GODZINY 

WTOREK 

SZKRABKI  3 - 4 lata 16:00 - 16:50 

ŚRODA 

DZIELNE SZKRABY 5 - 6 lat 16:00 - 17:20 

MŁODZI NAUKOWCY 6 - 7 lat 17:30 - 18:50 

   CZWARTEK 

MINITUS 4 - 5 lat 15:00 - 15:50 

ODKRYWCY 5 - 6 lat 16:00 - 17:20 

PĘDZELKI 6 - 8 lat 17:30 - 18:50 

  PIĄTEK 

LOGORYTMIKA 4 - 5 lat 14:30 - 15:50 

MINITUS 4 - 5 lat 16:30 - 17:20 

KLUB W PRZYSTANI 8 - 10 lat 17:30 - 18:50 

 SOBOTA  

KLUB W PRZYSTANI 9 - 11 lat 09:30 - 10:50 

KLUB W PRZYSTANI 12 - 14 lat 11:00 - 12:20 

DZIELNE SZKRABY 5 - 6 lat 11:00 - 12:20 

DZIECIAKI W MIEŚCIE 6 - 7 lat 12:30 - 13:50 

MINITUS 4 - 5 lat 12:30 - 13:20 

ODKRYWCY 5 - 6 lat 14:00 - 15:20 

PĘDZELKI 7 - 8 lat 16:00 - 17:20 
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NIEDZIELA 

ZIELONA PRZYGODA 6 - 7 lat 10:30 - 11:50 

PIPILANDIA 5 - 6 lat 12:00 - 13:20 

DOGADAJMY SIĘ       7 - 8  lat 14:30 - 15:50 

KLUB W PRZYSTANI 9 - 10 lat 17:30 - 18:50 

 

 

 

Cennik zajęć oraz regulamin uczestniczenia w zajęciach grupowych 

dostępne są na naszej stronie: przystanszkraba.pl 

 

SZKRABKI 

wiek dzieci 3 - 4 lata 

terminy: wtorek g.16.00 - 16.50 

    

Grupa Szkrabki utworzona jest z myślą o najmłodszych. To zajęcia ogólnorozwojowe 

pobudzające wszechstronny rozwój dziecka i uczące funkcjonowania w grupie rówieśniczej. 

Ważne jest aby od najmłodszych lat wspomagać rozwój społeczny dzieci i pokazywać jak 

ważną umiejętnością jest współpraca. Zabawy dobierane będą w taki sposób, aby dawać 

uczestnikom radość i poczucie satysfakcji. Celem nadrzędnym stanie się rozwijanie 

umiejętności bawienia się ze swoimi rówieśnikami z poszanowaniem potrzeb i uczuć innych. 

Będzie to wspaniała okazja do ćwiczenia bazowych umiejętności jakimi są dzielenie się, 

łączenie pomysłów, czekanie na swoją kolej, współpraca i dostosowanie się do grupowych 

zasad.  

Zajęcia prowadzą Aleksandra Kwiecień i Agata Ogórek. 

 

 

DZIELNE SZKRABY 

wiek dzieci 5 - 6 lat 

terminy: środa g. 16.00 - 17.20 

              sobota g. 11.00 - 12.20 

 

Grupa TUS Dzielne Szkraby skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym, również dla 

tych, które nie miały jeszcze doświadczeń w regularnych zabawach w grupie lub nie 

uczęszczają do przedszkola. 

Na naszych zajęciach dzieci rozwiną umiejętność bawienia się w grupie - zgodnie z zasadami 

i zwracając uwagę na dobre samopoczucie wszystkich uczestników grupy. 
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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. 

Zajęcia prowadzą: środa Agnieszka Mazurek i Irmina Bartołd 

                              soboty Jolanta Łoza i Aleksandra Hyś 

 

 

MŁODZI NAUKOWCY 

wiek dzieci 6 - 7 lat 

termin: środa g. 17.30 - 18.50 

 

Zapraszamy wszystkich młodych badaczy świata i ciekawskich naukowców na trening 

umiejętności społecznych oparty na wspólnych zainteresowaniach jego uczestników. Na 

zajęciach poznamy sekrety działania różnych zjawisk przyrodniczych i relacji międzyludzkich. 

Podzielimy się naszą wiedzą i pasjami. Rozwiniemy wyobraźnię, myślenie przyczynowo – 

skutkowe i być może natchniemy kogoś do dalszego poszukiwania wiedzy, ale przede 

wszystkim będziemy odkrywcami potrzeb i uczuć naszych i innych. Będziemy ćwiczyć ich 

komunikowanie, poznawać złożone relacje między nami, budować skuteczne strategie 

nawiązywania przyjaźni, uczyć się współpracy i rozumienia innych, doświadczać bycia z 

drugim człowiekiem. Zapraszamy! 

Zajęcia prowadzi Agnieszka Mazurek i Irmina Bartołd 

 

 

MINITUS 

wiek dzieci 4 - 5 lat 

terminy: czwartek g. 15.00 - 15.50 

              piątek g. 16.30 - 17.20 

              sobota g. 12.30 - 13.20 

   

Grupa MiniTus 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 

z zasadami i zwracaniem uwagi na dobre samopoczucie wszystkich uczestników grupy. 

Poćwiczymy zarówno proste zabawy społeczne, typu w chowanego, berek, 1-2-3 Baba Jaga 

patrzy, jak i rozwiniemy wyobraźnię w zabawach tematycznych. Gdy tylko dopisze pogoda 
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będziemy spędzać czas razem na powietrzu, zamieniając karuzelę w pociąg, który zawiezie 

nas we wszystkie krainy, jakie tylko zdołają nam przyjść do głowy.  

Uczestnicy grupy będą ćwiczyć umiejętność adekwatnej zabawy przedmiotami oraz zabaw 

tematycznych, polegających na wcielaniu się w role. Dodatkowo poćwiczymy współpracę, 

dzielenie się zabawkami oraz czekanie na swoją kolej. Ważnym elementem zajęć jest 

rozwijanie umiejętności zwracania uwagi na potrzeby wszystkich uczestników grupy.  

Zajęcia prowadzą: 

czwartki - Agnieszka Mazurek i Marta Tołwińska 

piątki - Agnieszka Mazurek i Jolanta Łoza 

soboty - Urszula Krajewska 

 

ODKRYWCY 

wiek dzieci 5 - 6 lat 

terminy: czwartek g. 16.00 - 17.20  

   sobota g. 14.00 - 15.20 

 

Zapraszamy dzieci do odkrywania uroków życia w mieście oraz własnego potencjału do 

radosnego i aktywnego spędzania czasu. 

Nacieszymy się pięknymi parkami, zabytkami, placami zabaw Warszawy. Pójdziemy razem 

na boisko zagrać w gry podwórkowe: kapsle, klasy, zbijaka, komórki do wynajęcia, 

chowanego, różne rodzaje berka, podchody. Poskaczemy na skakance, zagramy w gumę i w 

kolory. Rozegramy turniej gry w bule. 

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. Wspierają kreatywność w zabawie z jednoczesnym stosowaniem się do 

ustalonych zasad gier. Zwracają uwagę na zauważanie potrzeb innych jednocześnie dbając 

o pozytywną asertywność. Przede wszystkim jednak budują poczucie wspólnoty. 

ODKRYJEMY radość z bycia razem. 

Zapraszamy Wszystkich ODKRYWCÓW :) 

Zajęcia prowadzą: czwartki - Agata Ogórek i Aleksandra Kwiecień 

         soboty - Urszula Krajewska i Aleksandra Hyś 
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PĘDZELKI 

wiek dzieci: czwartek 6 - 8 lat 

         sobota 7 - 8 lat 

terminy: czwartek g. 17.30 - 18.50 

              sobota g. 16.00 - 17.20 

 

Zapraszamy do kontynuacji corocznego 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 do rozwoju pomysłowości i twórczej aktywności z jednoczesnym poszanowaniem 

wspólnie przyjętych zasad 

- trenować asertywność z jednoczesnym  akceptowaniem opinii i pomysłów innych osób 

- umożliwiać swobodną, indywidualną ekspresję prowadzącą do rozładowania napięć 

- ćwiczyć współpracę w grupie 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 prowadzą: 

czwartki - Jolanta Łoza i Aleksandra Kwiecień 

soboty - Urszula Krajewska 

 

 

LOGORYTMIKA 

wiek dzieci 4 - 5 lat 

termin: piątek g. 14.30 - 15.50 

 

Logorytmika grupowa - to doskonała metoda wspomagania rozwoju mowy i kompetencji 

społecznych, polegająca na połączeniu terapii logopedycznej i rytmiki z zabawą w grupie 

rówieśników. Dzięki temu połączeniu oddziałujemy nie tylko na sferę ruchową, słuchową i 

językową naszych małych podopiecznych ale także w atrakcyjny sposób ćwiczymy 

umiejętności przydatne do skutecznego współdziałania w grupie. Nasze zajęcia logorytmiczne 

mają formę zabawy, ćwiczenia wykonujemy grupowo, ale także indywidualnie, w zależności 

od potrzeb. Uważamy, że to właśnie zabawa jest najlepszym sposobem na budowanie relacji 
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społecznych, rozbudzanie aktywności werbalnej dziecka oraz angażowanie ciała  w 

wykonywane ćwiczenia.  

Spotkania odbywają się co tydzień i mają na celu:  

- naukę sprawnego wykonywania ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych 

- rozwijanie umiejętności słuchowych dzieci (różnicowania dźwięków otoczenia i mowy, reakcji 

na dźwięk, identyfikowania dźwięków) 

- lepsze orientowanie się w schemacie własnego ciała i przestrzeni 

- kształcenie sprawności językowych, umiejętności prowadzenia dialogu, formułowania 

dłuższych wypowiedzi, skutecznej komunikacji z rówieśnikami 

Zajęcia prowadzą: Magdalena Tyc i Marta Tołwińska 

 

 

 

KLUB W PRZYSTANI 

wiek uczestników: piątek 8 - 10 lat 

                              sobota 09-11 i 12 - 14 lat 

                              niedziela 9 - 10 lat 

terminy: piątek g. 17.30 - 18.50 

              sobota g. 09:30-10:50 

                          g. 11.00 - 12.20 

              niedziela g. 17.30 - 18.50 

 

Zajęcia w przystaniowym KLUBIE to integracyjne zabawy umożliwiające intensywną pracę 

nad rozwojem oraz utrwalaniem umiejętności komunikacyjnych i społecznych przydatnych  w 

budowaniu przyjaźni, partnerstwa, bliskiej i pogłębionej relacji z drugą osobą, przynależności 

do grupy. 

Zabawy w KLUBIE ćwiczą identyfikowanie i szanowanie potrzeb partnera i własnych; 

rozumienie istoty naprzemienności, odwzajemniania, kompromisu i asertywności. Regularne 

ćwiczenia komunikacji  pozwalają skutecznie wesprzeć umiejętności efektywnego słuchania, 

monitorowania uwagi i reakcji partnera, prowadzenia konwersacji i dyskusji, utrzymywania się 

w wieloosobowym dialogu, aktywnego słuchania, negocjowania, uzgadniania. 

Wspólnie wymyślane aktywności dają poczucie sprawczości, rozwijają kreatywność, poziom 

zabawy, umiejętność współpracy i współdziałania a także ćwiczą grupową wyobraźnię i 

ukierunkowanie na wspólny cel. 

Zajęcia prowadzi: 

piątek - Agnieszka Mazurek i Jola Łoza 

sobota i niedziela - Urszula Krajewska  
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DZIECIAKI W MIEŚCIE 

wiek dzieci 6 - 7 lat 

termin: sobota g. 12.30 - 13.50 

 

Zapraszamy na sobotnie 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, elastyczność działania w zmieniających się warunkach.  

Wspólnie wyruszymy odkrywać uroki i codzienność Warszawy. Czekają nas przejazdy 

komunikacją miejską, spacery, gry miejskie i podwórkowe, odnajdywanie miejsc na mapie, 

pikniki, wizyty w sklepach, parkach i cukierniach Warszawy.   

Zapraszamy każdego kto ma ochotę ciekawie spędzić sobotę w towarzystwie rówieśników, 

także dzieci mające trudności z odnalezieniem się w nieznanych miejscach i sytuacjach 

społecznych. 

Zajęcia prowadzi Urszula Krajewska. 

 

 

ZIELONA PRZYGODA 

wiek dzieci 6 - 7 lat 

termin: g. 10.30 - 11.50 

 

Zapraszamy na weekendowe warsztaty umiejętności społecznych skierowane do grupy 

dzieci, które łączy zamiłowanie do zabaw na łonie natury. W towarzystwie kolegów będziemy 

cieszyć się pięknem i różnorodnością naszej zielonej planety odwiedzając parki Warszawy, 

dbając o nasze rośliny, obserwując przyrodę i jej przemiany, opiekując się zwierzętami. 

Wspólnie zadbamy o wspierającą, pogodną i harmonijną atmosferę naszych zabaw w zgodzie 

z naturą. 

Grupa będzie prowadzona metodą projektu - uczestnicy będą aktywnymi i 

współodpowiedzialnymi członkami grupy. Tematyka i przebieg poszczególnych zajęć będzie 

więc efektem naturalnej, grupowej pomysłowości i wyobraźni. Od zaangażowania dzieci, ich 

umiejętności współpracy i planowania, komunikacji w grupie, asertywności, empatii, 

pomysłowości i życzliwości zależeć będzie nasz wspólny sukces, którym jest miło dla 

wszystkich spędzony czas. 

Nad rozwojem tych właśnie umiejętności będziemy wspólnie pracować. 

Zajęcia prowadzi Urszula Krajewska. 
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PIPILANDIA 

wiek dzieci 5 - 6 lat 

termin: niedziela 12.00 - 13.20 

 

Zapraszamy nasze Szkraby na cotygodniową przygodę w Pipilandii - krainie wesołych zabaw 

z kolegami i psem Pipi. 

W Pipilandii czekają nas zabawy ruchowe, plastyczne, tematyczne, muzyczne, kulinarne, 

konstrukcyjne, relaksacyjne – nie tylko w sali, ale i na dworze. Co tydzień spotkają nas inne 

przygody, odwiedzimy nowe miejsca, zagramy w nieznane gry, poznamy ciekawe zabawy. 

Puszczamy wodze fantazji, uwalniamy kreatywne myślenie, odpinamy psu smycz i 

………wyruszamy w podróż do Pipilandii! 

Zapraszamy dzieci z wyzwaniami rozwojowymi i nie tylko. Będziemy kształtować umiejętność 

współdziałania, asertywność, empatyczność, umiejętności komunikacyjne. Przede wszystkim 

jednak – będziemy dobrze się bawić!!! 

Pipi i przygoda już czekają !!! 

Zajęcia prowadzi Urszula Krajewska 

 

 

DOGADAJMY SIĘ 

wiek dzieci 7 - 8 lat 

termin: niedziela 14.30 - 15.50 

 

Jak zapoznać się z nowymi kolegami? Jak polubić z rówieśnikami? Jak dbać o własne 

potrzeby i przy tym nie sprawiać przykrości innym? Jak radzić sobie z nieśmiałością? Jak 

współpracować w grupie? Jak podążać własną drogą idąc razem z innymi? Jak DOGadać się 

z moimi rówieśnikami? 

Tego będziemy uczyć się na Treningu Umiejętności Społecznych „DOGadajmy się”. 

Każde zajęcia dostarczą dzieciom nowych doświadczeń i nowych wyzwań. Poprzez 

uczestniczenie we wspólnych grach i zabawach dzieci będą miały okazję do nawiązania 

nowych przyjaźni, rozwijania współpracy, mierzenia się z sytuacją wygranej i porażki, 

ćwiczenia wcześniej ustalonych zasad, uczenia się kompromisów, czerpania radości z bycia 

częścią grupy. Zajęcia są prowadzone przy wsparciu metody dogoterapii, częstymi 

towarzyszami zabaw będą więc psi terapeuci z Przystani - Ori i Pipi. 

Zajęcia prowadzi Urszula Krajewska. 

 

Serdecznie zapraszamy :)  Zespół terapeutów Przystani Szkraba. 

 


