
Lp. Сфери діяльності: Типи занять (короткий опис) Вікова група Форма занять

1.  Заняття з розвитку емоційних та соціальних компетенцій 

(елементи тренінгу соціальних навичок, психологічний 

супровід)

Садочок: діти 6 літні;                                   

Школа:1-8 класи;                 

індивідуальні заняття

2. Заняття з розвитку емоційно-соціальних компетенцій 

(елементи тренінгу соціальних навичок, робота з емоціями, 

психологічний супровід)

 Школа:1-4 і 5-8 класи; групові заняття

3. Терапія моторних функції руки Садочок: діти 4,5,6 літні;                                   

Школа:1-2 класи;  

групові заняття

4. Терапевтична діяльність: читання та письмо польською 

мовою (латинський алфавіт - графомоторика, навчання 

читання складовим методом)

Школа:1-3 класи(група 1клас і 

група 2-3 класів);  

групові заняття

5. Терапевтична діяльність: Мнемотехніка та прийоми пам'яті 

у вивченні математики

Школа:4-6 класи;  групові заняття

6. Терапевтичні заняття: "Математичне запаморочення 

голови" - підтримка розвитку когнітивних, перцептивних і 

моторних функцій при вивченні математики

Школа:1-8 класи;  zajęcia grupowe  i 

indywidualne

7. Метод Варнке - терапевтичні заняття - тренування функції 

зору, слуху, моторики

Учні шкільного віку індивідуальні заняття

Пропозиції циклових занять в центрі в рамках проекту «Наше краще завтра», який реалізується у 2023 році за кошти ЮНІСЕФ 

Психолого-педагогічним консультаційним центром №5.

Пропоновані Сфери Діяльності: 

1. НЮТОН-НІЧОГО НА СИЛУ – сфера розвитку емоційно-соціяльних функці;

2. ВЕЛИКІ ДІТИ МАЛЕНЬКІ РЕЧІ- ВЕЛИКІ РЕЧІ МАЛЕНЬКІ ДІТИ - сфера розвитку та підтримки когнітивних перцептивних і моторних функції;

3. СИЛА СПІЛКУВАННЯ В МОВІ - сфера розвитку мови та функцій спілкування;

4. ПОКАЖИ СВОЄ ТВОРЧЕ Я -сфера розвитку і підтримки саморозвитку;

5. КИМ Я БУДУ В МАЙБУТНЬОМУ? /КИМ СТАНЕ МОЯ ДИТИНА? – сфера розвитку та підтримки у сфері кар’єрного консультування;

НЮТОН-НІЧОГО НА СИЛУ – сфера розвитку 

емоційно-соціяльних функці;

ВЕЛИКІ ДІТИ МАЛЕНЬКІ РЕЧІ- ВЕЛИКІ РЕЧІ 

МАЛЕНЬКІ ДІТИ - сфера розвитку та підтримки 

когнітивних перцептивних і моторних функції;



8. Заняття терапевтичні: «Мовні ігри» - розвиток 

комунікативних компетенцій в польській мові.

Садочок: діти4,5,6 літні;                                   

Школа:1-3 класи;  

групові заняття

9. Терапевтичні заходи, що підтримують навчання, зокрема в 

галузі правопису та граматики польської мови.

Школа: учні в 3 групах,класи 5-

6; 6-7 і 7-8.

групові заняття

10. Терапевтичні заняття для підготовки до екзамену після 8 

класу з польської мови.

Школа:7-8 класи;  групові заняття

11. Терапевтичні заняття: «Польська та німецька без секретів» - 

лексика, фонетика, граматика, орфографіяю.

Учні початкової та середньої 

школи

групові заняття

12. ПОКАЖИ СВОЄ ТВОРЧЕ Я -сфера розвитку і 

підтримки саморозвитку;

Терапевтичні заняття, що розвивають творче мислення та 

соціально-емоційні компетенції

Школа:1-8 класи;  групові заняття

13. Групові заняття для учнів 7-8 класів, підготовка до вибору 

загальноосвітнього навчального закладу.

Школа:7-8 класи; групові заняття

14. Заняття з профорієнтаційного напрямку. учні, які закінчують етап 

навчання (початкова та 

середня школа)

групові заняття

„Zadanie realizowane przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)/

„за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)”

СИЛА СПІЛКУВАННЯ В МОВІ - сфера розвитку 

мови та функцій спілкування

КИМ Я БУДУ В МАЙБУТНЬОМУ? /КИМ СТАНЕ 

МОЯ ДИТИНА? – сфера розвитку та підтримки 

у сфері кар’єрного консультування;


