
Zimowa przygoda z Powiatową Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną Filia w Tuchowie

Pomimo  wyjątkowo  zimowej  aury  od  13  do  17  lutego  2012r.  dzieci  z  obszaru  gmin: 
Tuchów, Ciężkowice i  Rzepiennik Strzyżewski  systematycznie uczestniczyły w terapeutycznych 
spotkaniach w Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Wróblewskiego 1 
w Tuchowie. 

Przerwa  zimowa  jest  dobrym  czasem  na  zajęcia  terapeutyczne  –  mówi  p.  Basia,  
neurologopeda. Dzieci odciążone od obowiązków szkolnych aktywniej uczestniczą  w spotkaniach  
terapeutycznych, co bezpośrednio przekłada  się na efektywność ich pracy. Zintegrowane zajęcia  
umożliwiają  mi  codzienny  kontakt  z  dzieckiem  oraz  obserwację  podopiecznych  podczas  prac  
grupowych. Często umiejętności wypracowane w gabinecie logopedycznym  długo nie przekładają  
się  na poprawny kontakt  słowny w naturalnych sytuacjach społecznych.  Dyskretna  podpowiedź  
terapeuty dodaje dziecku odwagi i wzmacnia autokontrolę słowną.

Chłopcy i dziewczynki w wieku 5-9 lat szybko nawiązali  ze sobą dobre relacje, tworząc 
bardzo zdyscyplinowaną i sympatyczną grupę rówieśniczą. Podczas zajęć grupowych dzieci  uczyły 
się współdziałać w grupie, dostrzegać i akceptować uczucia oraz przyzwyczajenia innych, a także 
lepiej  poznawały  siebie.  Dało  się  zauważyć,  że  osoby,  które  więcej  o  sobie  wiedzą,  szybciej 
nabierają  zaufania  do siebie,  są  bardziej  otwarte  i  skłonne do współpracy.  Aby każdy czuł  się 
bezpiecznie, uczestnicy sami opracowali zasady funkcjonowania grupy i odwoływali się do nich 
w sytuacjach wymagających rozstrzygnięcia.

Z  wykorzystaniem  pacynek  oraz  ilustracji  z  symbolami  rysunkowymi  emocji,  dzieci 
rozpoznawały i nazywały uczucia, uczyły się sposobów akceptowanego wyrażania uczuć, również 
tych nieprzyjemnych, jak złość i  gniew. Bardzo ważne dla uczestników było doświadczenie,  że 
pozytywne komunikaty o innych poprawiają nastrój w grupie i wpływają na podniesienie poczucia 
własnej wartości.

W  czasie  indywidualnych  zajęć  z  terapii  pedagogicznej  dzieci  miały  możliwość 
usprawniania funkcji percepcyjno-motorycznych oraz doskonalenia umiejętności czytania i pisania 
w oparciu o różnorodne pomoce dydaktyczne i edukacyjne programy komputerowe.

Dużym  zainteresowaniem  cieszyły  się  zajęcia  z  wykorzystaniem  chusty  animacyjnej, 
których celem było m.in. wspomaganie rozwoju poprzez ruch i bliski kontakt emocjonalny, relaks 
a także rozwijanie myślenia i umiejętności wypowiadania się.

Rodzicom bardzo się podoba taka forma zajęć w poradni – mówią pracownicy – gdyż ich  
dzieci  uczą  się  dzięki  nim  zawierać  nowe  przyjaźnie,  pomagać  sobie  nawzajem  w  trudnych  
zadaniach i radzić z niepowodzeniami.

W tym roku odwiedziliśmy również Bibliotekę Publiczną w Tuchowie.  Dzieci  czuły się 
wspaniale, kiedy mogły swobodnie „buszować” wśród licznych półek, a także przeglądać książki, 
które najbardziej  je zainteresowały.  Na chwilę znalazły się w świecie sportowców, detektywów, 
baśni, prehistorycznych dinozaurów oraz dzikich zwierząt. Dzieci opowiadały o swoich ulubionych 
bajkach, bohaterach i zwierzętach. W czytelni bibliotecznej pani Kinga wprowadziła nas w bajkowy 
świat kolorowego słonia Elmera. W licznych zabawach chętnie brały udział zarówno pięciolatki, 
jak  i  starsze  dzieci,  które  zmagały  się  z  nieco  trudniejszymi  zadaniami.  
Chcemy – podsumowuje spotkanie p. Kinga – aby biblioteka kojarzyła się jako miejsce przyjazne,  
w którym każdy może znaleźć coś dla siebie.  Książka natomiast,  może być punktem wyjścia do  
świetnej  zabawy.  Wspólne  głośne czytanie,  wymienianie  się  „na gorąco” wrażeniami z  lektury  



pomagają  w  lepszym  zrozumieniu  treści. Na  zakończenie  spotkania   pani  dyrektor  biblioteki 
sprawiła  wszystkim  uczestnikom  miłą  niespodziankę  w  postaci  upominków.  Wszystkie  dzieci 
zostały   zaproszone  do  odwiedzania  biblioteki  i  korzystania  na  co  dzień  z  bogatych  zbiorów 
bibliotecznych.  

 

W imieniu dzieci i pracowników poradni, zwracamy się do wszystkich, którzy zaangażowali 
się  w pomoc w przygotowanie i uatrakcyjnienie naszego przedsięwzięcia. Serdecznie dziękujemy: 
- państwu Reginie i Robertowi Płowieckim- Restauracja „Płowiecki” w Tuchowie,
- państwu Bogumile i Marianowi Mazurom – MBM – Serwis Ogumienia w Tuchowie,
- państwu Dorocie i Pawłowi Augustynom
- państwu Dorocie i Zdzisławowi Dąbczyńskim
- panu Adamowi Wójcikowi - BET-POL w Tuchowie
- pani Teresie Annie Szaramie
- pani Bożenie Wronie – Dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Tuchowie,
- pani Kindze i pani Dorocie- pracownikom Biblioteki Publicznej w Tuchowie,
- panu Januszowi Kowalskiemu – Dyrektorowi Domu Kultury w Tuchowie
- firmie „Rogala”
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