
Wakacje 2012 w Powiatowej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Tarnowie 
 

 

Jak co roku pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                          

w Tarnowie na czas wakacji zapewniają dodatkową ofertę spotkań i zajęć dla dzieci                        

i młodzieży. Obok stałych naszych zadań w postaci diagnozy, terapii oraz możliwości 

konsultacji i porady dla rodziców, nauczycieli i uczniów proponujemy dodatkowo: 

- Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Krzyska 17a od 1 lipca 

2012r. zaprasza na grupowe zajęcia dla dzieci z wadami wymowy. Spotkania prowadzone są 

w blokach min. 1 godzinnych a prowadzą je wspólnie-psycholog, pedagog i logopeda. Hasło 

zajęć: Przyjdź-Posłuchaj-Poznaj-Poćwicz!!! 

- Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Filia w Żabnie 

W terminie 02.07.2012 – 06.07.2012 pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej w Tarnowie Filia w Żabnie jak co roku zorganizowali półkolonię dla dzieci 

objętych pomocą tej placówki. 

W trakcie zajęć uczestnicy w wieku od 6 – 13 lat mieli okazję nie tylko utrwalać 

prawidłową wymowę i pisownię ale również zwiedzać ciekawe miejsca w bliższej (Żabno)                

i dalszej (Odporyszów i Tarnów) okolicy. Wakacyjne, poradniane spotkania z zabytkami, 

ciekawostkami historycznymi i przyrodniczymi oraz poznawanie ciekawych ludzi                            

i niebanalnych miejsc rozwijają u dzieci zainteresowania, bogacą słownictwo ucząc szacunku               

i odpowiedniego podejścia do wszystkiego co nas otacza.  

Aż 27 uczestników półkolonii: „JAK HISTORIA Z ORTOGRAFIĄ DZIŚ 

DOGADAĆ SIĘ POTRAFIĄ” oprócz wspominanych wyżej atrakcji miało również 

możliwość swobodnej wakacyjnej zabawy na świeżym powietrzu oraz gier i rozgrywek 

sportowych. Zarówno dzieci  jak i ich rodzice byli bardzo zadowoleni z tej formy 

wakacyjnego wypoczynku.  

 

- Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Filia w Wojniczu 

zaprasza: 

 na zajęcia psychoedukacyjne „Lato z Zuzią” w terminie  09-13 lipca 1012r 



 na zajęcia psychoedukacyjne dla przyszłych pierwszoklasistów Wakacyjny Klub 

Bratka zajęcia prowadzi mgr Monika Karpińska 

 na zajęcia z emisji głosu  Wakacyjne Słowiki zajęcia prowadzi mgr Antonina Ludera 

 na PORANKI  MALUCHA, dla dzieci w wieku od 0 -6 lat oraz ich rodziców lub 

opiekunów, zajęcia prowadzi mgr Antonina Ludera 

 

Godziny pracy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Tarnowie 

pozostają bez zmian. 

Wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielom życzymy dobrego wypoczynku 

wakacyjnego i zapraszamy do korzystania z naszej oferty!!! 

 


