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Jak spędzić ferie i się nie nudzić?- zajęcia w Filii w Tuchowie 

W pierwszym i drugim tygodniu ferii zimowych (15 - 18 stycznia oraz 22 - 25 stycznia 

2013 r.) w tuchowskiej filii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie 

odbywały się zajęcia terapeutyczne dla dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia mowy 

oraz trudności w opanowaniu umiejętności pisania i czytania. 

 W codziennych zajęciach i zabawach wzięło udział łącznie 15 dzieci w wieku 6 – 9 lat. 

Ta propozycja spędzania wolnego czasu od lat cieszy się wielkim zainteresowaniem naszych 

podopiecznych. Dzieci  z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w proponowanych przez  

specjalistów (psychologów, pedagogów i logopedów) zadaniach. Zajęcia i zabawy grupowe 

przeplatały się z indywidualnymi ćwiczeniami logopedycznymi i korekcyjno – 

kompensacyjnymi. Ze skupieniem i wytrwałością dzieci wykonywały prace plastyczne (m.in. 

witrażyki, kwiatki i zwierzątka techniką origami, wycinanki, wydzieranki), aby potem                      

w zabawach rytmiczno- ruchowych oraz w zabawie z chustą animacyjną okazywać żywiołową 

radość. Prace  wykonywane przez dzieci były na bieżąco umieszczane w „Galerii” Poradni                              

i prezentowane rodzicom przez „małych artystów”. 

   W zajęciach z dziećmi wykorzystano elementy różnych metod i programów, m. in. 

Pedagogiki zabawy, Metody Dobrego Startu M. Bogdaniowicz, Programu rozwoju percepcji 

wzrokowej M. Frostig, treningu słuchu J. Graban i R. Sprawki, programu integracyjno – 

adaptacyjnego. 

W tym roku również do współpracy włączyła się Biblioteka Publiczna w Tuchowie,                

w której dwukrotnie dzieci uczestniczyły w spotkaniach z książką, a także Dom Kultury                  

w Tuchowie, gdzie  pod okiem instruktora dzieci uczestniczyły w zajęciach rytmiczno-

tanecznych. 

  „Ferie z Poradnią” to połączenie dobrej zabawy z nauką. Podczas zajęć dzieci uczyły 

się m.in. prawidłowej wymowy, współdziałania w grupie, rozpoznawania i nazywania 

własnych emocji, doskonaliły umiejętności manualne i grafomotoryczne oraz techniki szkolne. 

Jak co roku dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia przy komputerze z wykorzystaniem 

programów edukacyjnych. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach i na pewno się nie 

nudziły, o czym świadczą wyniki  ankiety   przeprowadzonej  wśród   rodziców i  dzieci. 

Na zakończenie „Ferii” uczestnicy otrzymali drobne prezenty i słodycze, które 

zakupiono dzięki wsparciu kilku sponsorów. 

Pracownicy Poradni składają podziękowanie tym, którzy udzieli pomocy                             

w zorganizowaniu i przebiegu „Ferii z Poradnią”, a w szczególności: 

p. Reginie i Robertowi Płowieckim 

p. Teresie Annie Szaramie 

p. Adamowi Wójcikowi 

p. Bogumile i Marianowi  Mazurom 
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p. Urszuli i Mariuszowi Mrozom 

p. Bożenie Wronie – Dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Tuchowie 

p. Januszowi Kowalskiemu – Dyrektorowi Domu Kultury w Tuchowie 

p. Kindze Kulas 

p. Wiesławie Hudyce 

p. Dorocie Dobarskiej 

  

 

                                                


