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Samodzielność u dziecka

W pierwszej części katalogu chcemy zapoznać Was, rodziców, ze sposobem naszego
myślenia i działania. Dalej zamieściliśmy propozycje wydarzeń, które będą miały

miejsce w Pracowni PoliSensor w roku szkolnym 2018/2019.

JAK  POZNAJEMY NA JAKIM ETAPIE
SAMODZIELNOŚCI JEST DZIECKO?

Nikt nas nie uczył jak zadbać o sferę samodzielności u dzieci. Każdy robi to tak, jak
umie najlepiej. Jeśli widać postępy i jednocześnie udaje się zachować spokój  
i pozytywne emocje, metoda się sprawdza. Wszystko jest w porządku.  
 
Za sprawą obserwacji uczestników i wielu szkoleń w tej dziedzinie, znaleźliśmy
rozwiązania, które dobrze sprawdzają się w tej sferze. 
 
Kiedy po raz pierwszy spotykamy się z rodzicami chcącymi wysłać dziecko na nasz
wyjazd, poznajemy się i rozmawiamy i obserwujemy. Patrzymy na młodego człowieka,
na to, jaki jest w kontakcie ze sobą, z bliskimi i z otoczeniem, w którym przebywa. Na
czym mu zależy i jak bardzo jest zaradny w sytuacji, której doświadcza. 
 
Tak zaczyna się nasza znajomość i rozpoznanie etapów samodzielności. Czasami na
tym się kończy. 
 
Gdy przychodzi czas, kiedy rodzice są gotowi podjąć pierwsze kroki, zaczynamy
pytać. Pytań do rodziców jest sporo, więc dla wygody zebraliśmy je w arkusze. Na
podstawie informacji o tym, jak rodzic widzi swoje dziecko, analizujemy daną sytuację
i nadajemy właściwy tor nauce. 
 
W naszym sposobie uczenia dzieci samodzielności wyróżniamy pięć etapów. Każdy
etap składa się z wielu obszarów, które są podzielone na małe kroki. 
 
Znasz etapy samodzielności dziecka? Jeśli nie, czytaj dalej.  
Opowiadając o naszym znaku, wszystko Ci wyjaśnimy. 



JAK NAJCZĘŚCIEJ RODZICE POZNAJĄ, NA JAKIM
ETAPIE SAMODZIELNOŚCI JEST ICH DZIECKO?

Rodzice często myślą, że dziecko jest samodzielne jeśli:

Wymienione powyżej zachowania nie świadczą jednak o samodzielności pociechy.
Jeżeli dziecko za każdym razem czeka na podpowiedź, wskazanie palcem lub
pomocny gest, żeby wziąć łyżkę i zacząć jeść, ubrać skarpetki, spakować plecak lub
umyć ręce, nie jest jeszcze w pełni samodzielne. 
  
Nie myśli samodzielnie. Potrzebuje obok siebie kogoś, kto mu podpowie.  Nawet jeśli  
w domu sam robi wszystko, ale u babci lub w szkole nie, to również nie jest w pełni
samodzielne, bo nie doświadczyło ostatniego kroku, czyli generalizacji. Nie potrafi
przenieść znanej już umiejętności do nowego środowiska. 
 
Gdy kiedyś będzie chciał zamieszkać samodzielnie, będzie to trudne i niewykonalne
bez wsparcia. 

używa sztućców, 
ubiera się w to, co mu naszykują, 
wykonuje ich polecenia, 
słucha brata lub siostry, 
naśladuje rówieśników, 
ma otwarte usposobienie - idzie wszędzie i z każdym, 
jest żywe i energiczne, 
sporo mówi, 



JAK NAUCZYĆ DZIECKO MYŚLEĆ SAMODZIELNIE? 

1. WYZNACZ CEL 
Czego chcesz nauczyć dziecko? Np. czesać włosy. 
 
2. UŁÓŻ KROKI DZIAŁANIA 
Jeśli masz już wyznaczony cel, prześledź kolejne etapy, żeby efektem było osiągnięcie
celu. Np. wyjęcie szczotki z szafki, trzymanie szczotki w ręce, rozczesanie włosów na
środku głowy, rozczesanie włosów po lewej stronie, rozczesanie włosów po prawej
stronie. Kroki będą różne w zależności od tego, jakie jest dziecko, jakie ma talenty i
ograniczenia oraz jaką ma motywację wewnętrzną i już wypracowane nawyki. 
 
3. ZNAJDŹ CZAS NA CODZIENNE, KRÓTKIE DZIAŁANIE 
W rytmie dnia potrzebujesz miejsca na to, by ćwiczyć z dzieckiem. Może to być nawet
5 minut dziennie. Musisz przyjrzeć się temu, jak wygląda Wasz dzień i kiedy jest
najlepszy moment na naukę. My preferujemy naturalny rytm dnia. 
 

Najlepiej zacząć jak najwcześniej. Jeśli jednak dziecko jest już starsze, pamiętaj,  lepiej
późno niż później :) Myślałam o byciu coachem dla dzieci, dopóki nie odkryłam
Pozytywnej Dyscypliny. Słyszałeś o pytaniach pełnych ciekawości, które proponuje
Pozytywna Dyscyplina? 
 
To jest wiedza!  
Jeżeli interesuje Cię Pozytywna Dyscyplina, napisz do nas.  
Planujemy prowadzić mini warsztaty w tym temacie. 

JAK NAUCZYĆ DZIECKO DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE?



4. ZORGANIZUJ MIEJSCE DO NAUKI 
Miejsce może być dowolne. Wszystko zależy od tego, jaką umiejętność wybrałeś do
nauki. W naszym przypadku będzie to łazienka. 
 
5. NAUKA 
Największe wyzwanie. Konsekwentna i systematyczna praca krok po kroku. Nawyki
kształtują się przez co najmniej 21 dni. To żmudne i wymagające sporych pokładów
cierpliwości. Twoja rola jest tutaj bardzo ważna podobnie jak to, gdzie stoisz, co robisz
w czasie gdy działa Twoje dziecko, co mówisz i jaki masz wyraz twarzy. Wszystko jest
znaczące dla postępu nauki. 
 
Kolejne kroki to OBSERWACJA POSTĘPÓW I DOCENIENIE DZIECKA I SIEBIE. 
Notuj każdy mały sukces, ciesz się nim i mów o nim. Używaj zachęt dla dziecka:
"dobra robota", "sama uczesałaś włosy", "możesz być dumna z siebie", "doceniam to, że
podejmujesz próby, że się starasz." 



Nasze logo nie jest przypadkowe, symbolizuje wartości, na których skupiamy się  
w Pracowni podczas pracy nad osiąganiem samodzielności. 
 
Każdy płatek, z którego składa się logo to inny obszar umiejętności wchodzących  
w skład samodzielności.  
 
         Umiejętności podstawowe 
         Umiejętności służące pomocy samemu sobie 
         Umiejętności zabawy 
         Umiejętności dbania o siebie 
         Praktyczne umiejętności życiowe 
 
Widoczne w płatkach łezki to zmysły, które nas wspierają albo blokują. 
         Wzrok i słuch 
         Smak i węch 
         Dotyk 
         Propriocepcja 
         Przedsionek  
 
Elementy na zewnątrz to WIELKA PIĄTKA wsparcia, czyli to, co z naszego
doświadczenia najbardziej wpływa na działanie, zachowanie i kształtowanie
samodzielności. To, co wpływa na życie. 
 
         DIETA 
 
Większość badań wskazuje na negatywny wpływ niektórych potraw i zawartych  
w nich składników na zachowanie dzieci.  
 
Wśród najczęściej wymienianych znajduje się cukier, pochodne kakao, czekolada,
mleko, coca-cola, słodycze, a także inne produkty, które są sztucznie barwione  
i zawierają wiele konserwantów.  
Nasza praktyka w pracy z dziećmi i osobiste doświadczenia potwierdzają trafność
tych badań. 



        SEN 
Dzieci, które śpią za mało mogą być narażone na: 

trudności w nauce, zapamiętywaniu i koncentracji, 
labilność emocjonalną - płynne przechodzenie od płaczu do radości, 
problemy z apetytem, 
zły nastrój (przewrażliwienie, płaczliwość i drażliwość) 
trudności z wyciszeniem się do snu (przemęczenie wpływa na podwyższony
poziom kortyzolu i adrenaliny), 
ograniczone wybory żywieniowe często sprowadzające się do produktów, które na
chwilę podwyższają poziom energii np. czekolada, cola, chipsy, 
niską odporność (częste łapanie infekcji). 

poprawia pracę mięśni przez co wpływa na ich napięcie,
aktywizuje endorfiny, które redukują ból fizyczny i dają poczucie szczęścia, 
zmniejsza stres i niepokój, co w przypadku naszej grupy jest bardzo ważne
uczy systematyczności,
uczy zarządzania czasem i samodyscypliny,
uczy ustalania życiowych priorytetów,
daje pewność siebie i wiarę we własne możliwości,
uczy konsekwencji w działaniu, uważności i determinacji,
polepsza stan zdrowia,

          AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 
Sport pomaga zachować zdrowie. Regularne ćwiczenia oczyszczają umysł  
i poprawiają samopoczucie. Umysł i ciało muszą rozwijać się wspólnie, bo
współpracują ze sobą. Rozwijanie tylko jednego obszaru sprzyja np. chorobom
tarczycy (twierdzi się, że chora tarczyca to sygnał ewidentnego braku komunikacji na
linii głowa - reszta ciała).  
Aby zachować równowagę, dzieciom wystarczy 15-20 minut codziennej aktywności
fizycznej. U naszych podopiecznych ta sfera ogranicza się zazwyczaj do zajęć
rehabilitacyjnych. Zapotrzebowanie organizmu jest jednak zdecydowanie
większe.Aktywnością fizyczna mogą być np. regularne spacery, pozwalające
przewietrzyć głowę i pozbyć się trosk. Dają czas do myślenia i dodają energii. Męczą
ciało, ale pozwalają odpocząć głowie. Bieganie niesie za sobą jeszcze więcej
korzyści: 



uczy przestrzegania zasad, 
poprawia koordynację ciała i zręczność,
daje upust emocjom osobom, które słabiej sobie z nimi radzą,
ogranicza wybuchy złości i gniewu, bo rozładowuje napięcie. 

wspiera utrzymanie koncentracji na jednej czynności, 
uczy cierpliwości, 
ułatwia kończenie rozpoczętej pracy,  
zmniejsza trudności z organizacją codziennego życia np. z wypełnianiem
domowych obowiązków lub robieniem zakupów, 
chroni przed chaosem i zapominaniem o ważnych sprawach, 
chroni przed spóźnianiem się 
zapobiega gubieniu różnych rzeczy. 

        ORGANIZACJA 
Bez niej byłoby ciężko i stąd u nas plany działania. Plany na wyjazdach, te mniejsze  
i bardziej indywidualne, dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne. Spotkania
zespołu, spotkania grupy, narady, czas na planowanie następnego dnia i docenianie
drugiego człowieka. Choć nie zawsze wszystko idzie zgodnie z założeniami, nie
można się złościć.Tak się zdarza. Zmierzamy do celu, żeby dzieci uczyły się od nas
organizacji. Bez pokazania im, jak to robić, nie wypracują tego same. Na początku
nasze wsparcie jest potrzebne, ale później to już tylko „rzut oka z oddali” :) 
 
Dobra organizacja: 

Przydaje nam się zasada trzech R: 
REGULARNOŚCI, czyli działania w ustalonym grupowym rytmie, z unikaniem
gwałtownych i radykalnych zmian, spokojnego i konsekwentnego egzekwowania
ustalonych reguł, ograniczania hałaśliwych dźwięków  
i silnych wrażeń. 
RUTYNY, czyli wykonywania określonych czynności o ściśle określonych porach dnia,
według tej samej kolejności i stałego schematu. 
REPETYCJI, czyli nieustających powtórek, wymagających od nas dużej cierpliwości  
i wytrwałości, wielokrotnego powtarzania prostych poleceń  
i upewniania się, czy dziecko dobrze je zrozumiało (konieczne ze względu na
osłabioną pamięć świeżą u części dzieci). 



Postrzegamy rozwój dziecka jako całość - współpracę duszy, ciała i umysłu.
Pracujemy tak, aby zaopiekować się każdym z tych obszarów. To właśnie nazywamy
holistycznym podejściem do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. 

         POZYTYWNA DYSCYPLINA 
Można ją porównać do klamry, która spina wszystko w jasną całość. Pozwala nam
spojrzeć z dystansu na to, czego tak naprawdę chcemy nauczyć własne dzieci i grupę.
Stąd właśnie bierzemy narzędzia, które pozwalają nam porozumieć się z uczestnikami  
w chwilach kryzysów. Pozytywna dyscyplina uczy nas bycia częścią grupy, okazywania
szacunku przy jednoczesnym stawianiu wymagań i niekrzywdzenia drugiej osoby.
Dzięki niej nabywamy ważnych umiejętności życiowych towarzyszących
samodzielności,  
tj. odpowiedzialności, rozwiązywania problemów oraz odkrywania swoich zdolności  
i kompetencji. 

PODSUMOWANIE



Wyjazdy

MIEJSCA WYJAZDU

Wybieramy miejsca, które wspomagają realizowanie celu, do którego zmierzamy na
danym wyjeździe. Dobór lokalizacji jest spójny z naszymi założeniami i pozwala nam
pracować nad wszystkimi obszarami, które zawarliśmy w logo Pracowni
PoliSensor. Cisza, spokój, natura.  
Dużo zielonej i niebieskiej przestrzeni. Tego szukamy. 

Poniżej przedstawiamy propozycje wydarzeń, które będą miały miejsce w roku
szkolnym 2018/2019. 

NASZA GRUPA

Mamy na pokładzie sporą grupę wyjątkowych osób. Każdy na innym etapie. Są to
osoby bardzo niespotykane - PoliSensoryczne VIPy.  
 
Towarzyszyć w swojej drodze do samodzielności ludziom, których jest w Polsce i na
świecie tak niewielu, to dla nas duży zaszczyt. 

osoby ze spektrum autyzmu - 60-70 osób na 10 000 ludzi (największy wskaźnik
rozpoznawalności) 
osoby z zespołem Aspergera - 3,6 osób na 1000 ludzi 
osoby z zespołem Downa - 1 osoba na 800-1000 ludzi 
osoby z Kruchym chromosomem X - 1 osoba na 1200-3600 mężczyzn i 1 na 4000-
6000 kobiet.  

 



osoby z zespołem zaburzeń koncentracji uwagi (ADD)- szacunkowo 6% w całej
populacji 
osoby z padaczką- 50-100 osób na 100 000 ludzi  
osoby z poalkoholowym zespołem płodowym (FAS)- 0,9 na 10 000 ludzi 
osoby z ADHD 3.4% z całej populacji ludzi  
osoby z upośledzeniem umysłowym bez względu na stopień upośledzenia- 1-3% 
z całej populacji ludzi 
osoby z rzadkimi chorobami genetycznymi (ok. 2 mln w PL), w tym zespół
Williamsa, nieswoiste zapalenie jelit, zespół Coffina i Lowry’ego - 5 osób na 10 000
ma jedną z 410 rozpoznanych i nazwanych chorób rzadkich. Lista tych chorób cały
czas się powiększa. 

WYJŚCIA WEEKENDOWE

W każde wyjście weekendowe przyjeżdżamy po naszych uczestników i zabieramy ich
z domu. Jedziemy do umówionego miejsca, w którym oddajemy się szaleństwu.
Uczymy się wszystkich umiejętności, które w zwykłym trybie dzieci poznają na
terapiach w ciągu tygodnia. Przenosimy poznane umiejętności na środowisko
zewnętrzne. Pamiętamy o jedzeniu i spacerze na świeżym powietrzu. W wydarzeniach
podana jest atrakcja główna, ale zawsze staramy się, by były minimum dwie
aktywności. Po skończonej wycieczce odwozimy dzieci do domu. 
 
Orientacyjne godziny: 7:00 - 15:00 

17 listopada - Ninja Park 
Park, w którym pracuje każdy mięsień ciała.
Budowanie w nim kondycji i formy jest po prostu
konieczne. Można bezkarnie się wspinać  
i wszystkiego dotykać. 
Sfery: zabawa, praktyczne życiowe umiejętności 
Cena: 300 zł 



8 grudnia - Termy 
Czas spędzony w leczniczych solankach,
szaleństwo na basenie krytym lub otwartej
przestrzeni. Bicze wodne, jacuzzi, zjeżdżalnie  
i dysza. W tych miejscach często już bywaliśmy. 
Sfery: zabawa, dbanie o siebie  
i praktyczne życiowe umiejętności 
Cena: 350 zł 

12 stycznia - Kręgle i basen 
U nas to gra zespołowa, która pozwala pracować
nad wszystkim tym, co wypracowane zostało na
zajęciach TUS. Podział grup, pilnowanie swojej
kolejki, praca nad napięciem obręczy barkowej  
i palców gwarantowana. Dodatkowo trzymanie się
zasad gry i monitoring działań na elektronicznej
tablicy. 
Sfery: zabawa, praktyczne życiowe umiejętności 
Cena: 300 zł 

23 lutego - Jeszcze myślimy :) 
Może chciałbyś nam coś zaproponować? Czekamy
na Twoją propozycję. 



9 marca - Warsztaty bębniarskie 
Praca w zespole, szukanie rytmu, możliwość gry na
bębnach z różnych stron świata. Uczymy się
wspólnej gry jako zespół. Żeby to zrobić, na początek
musimy wsłuchać się w lidera, który daje sygnały do
konkretnych dźwięków. Uczymy się, kiedy się
włączyć, a kiedy zaczekać na sygnał. Wspieramy się
we wspólnej grze i trzymaniu rytmu. 
Sfery: zabawa, praktyczne życiowe umiejętności. 
Cena: 300 zł 

11 maja - Rajd rowerowy z ogniskiem 
Ruszamy z Błoni Stadionu Narodowego na rajd do
Parku Kampinoskiego. 
Trzy trasy do wyboru: 
trasa I - Kabaty-Konstancin-Karczew- 
Otwock-Błonia Stadionu Narodowego 
trasa II - Błonia stadionu Narodowego- 
Port Żerański- Prom Turchawka-  
Las Młociński- Las bielański- most Łazienkowski 
trasa III - Powsin – Góra Kalwaria-  
Piaseczno- Zalesie Górne 
Sfery: zabawa, dbanie o siebie 
 i praktyczne życiowe umiejętności 
Cena: 300 zł 

13 kwietnia- Jeszcze myślimy :) 
Może chciałbyś nam coś zaproponować?
Czekamy na Twoją propozycję. 



8/9 czerwca - Wycieczka do Trójmiasta 
Wyjeżdżamy pociągiem w sobotę rano  
i wracamy w niedzielę po południu. W tym czasie
jesteśmy w jednym z miast Trójmiasta. Zaglądamy
na plażę przywitać się z morzem i zwiedzamy
główne atrakcje tego miejsca. Krótki weekend tuż
przed zakończeniem roku szkolnego w
zaprzyjaźnionej grupie. 
Sfery: zabawa, dbanie o siebie i praktyczne
życiowe umiejętności 

26 stycznia - 2 lutego Narty 
Białe szaleństwo na stoku. Dla osób, które umieją
już jeździć na nartach i dla tych, którzy będą się
dopiero uczyć. Różny poziom zaawansowania.
Nocne jazdy na szlaku, bez kolejek w grupie z
instruktorem. 
Sfery: zabawa, dbanie o siebie i praktyczne
życiowe umiejętności 
Cena: 1800 zł 

FERIE

3 lutego- 10 lutego Stacjonarny 
Wyjazd zimowy bardziej stacjonarny dla osób,
które nie przepadają za zimowymi sportami.
Spacerujemy, palimy w kominku, gramy w gry. 
Sfery: wsparcie samego siebie, zabawa,
praktyczne życiowe umiejętności 
Cena: 1500 zł 



 
Pracujemy w oparciu o podstawy. Sen w porze snu,
posiłki w porze posiłków, duża ilość spacerów,
systematyczna aktywność fizyczna, a do tego
rutyna dnia i praca nad poranną i wieczorną piątką
(mycie się, mycie zębów, czesanie, ścielenie łóżka,
ubieranie się). Do tego dużo zabaw na świeżym
powietrzu. 
Sfery: wsparcie samego siebie, dbanie o siebie i
praktyczne życiowe umiejętności 
Cena: 2100 zł dla osób, które były już z nami min 3x 
Cena: 2297 zł dla nowych osób 

WAKACJE

30 czerwca -13 lipca Kroki ku samodzielności 

29 lipca - 4 sierpnia Wędrówki rowerem 
Przez tydzień jesteśmy na szlakach rowerowych
na Mazurach i Warmii. Najczęściej zaglądamy  
w rejony jezior. Nocujemy pod namiotami  
i codziennie wytyczamy własną trasę. Sami
gotujemy sobie śniadania i kolacje. Obóz
rozbijamy codziennie gdzieś indziej. 
Sfery: wsparcie samego siebie, zabawa, dbanie  
o siebie i praktyczne życiowe umiejętności. 
Cena: 1500 zł  



10- 17 sierpnia Rowery stacjonarne 
Nocujemy w jednym i tym samym miejscu.
Codziennie skupiamy się na przejechaniu
wyznaczonego odcinka. Trasę i odległość ustalamy
wspólnie w grupie. Pracujemy nad motywacją,
koordynacją, równowagą i napięciem mięśniowym
całego ciała. 
Sfery: zabawa i wsparcie samego siebie 
Cena: 1600 zł 

18 -25 sierpnia Kompas wakacje 
Czas odpoczynku i wakacyjnego szaleństwa. Dużo
tutaj zabaw i atrakcji wybieranych przez grupę. Jest
czas na ogniska i podglądanie tego, co o tej porze
roku dzieje się w naturze. 
Sfery: Zabawa i wsparcie samego siebie. 
Cena: 1500 zł dla osób, które były już z nami min 3x 
Cena: 1697 zł dla nowych osób 

KULINARNIE

Pracownia w kuchni spotkań  
Zajęcia domowe dla wszystkich osób, które lubią
gotować, eksperymentować i smakować.
Zaczynamy od zakupów na targu. Gotujemy prosto
i w klimatach warzywnych, starając się robić dania
sezonowe i pełne zdrowia. Spotykamy się raz w
miesiącu i tworzymy własną książkę kucharską.
Zajęcia odbywają się na zasadzie weekendowych
wyjść.Terminy udostępnimy po wysłaniu
zgłoszenia.   
Sfery: Dbanie o siebie 
Cena: 270 zł 



KONSULTACJE - FUNDAMENTY SAMODZIELNOŚCI

Jeśli Twoje dziecko ma trudności w ubraniu, rozebraniu się, samodzielnym umyciu,  
a Ty nie wiesz jak nauczyć go tych umiejętności – chętnie Ci pomożemy. Po
dokładnym zapoznaniu się z Wasza sytuacją, opracowujemy dla Was program.
Dostaniesz rozpiskę kroków, od których rozpoczniesz wdrażanie nauki.  
Rozmowę poprowadzimy telefoniczne/ Skype lub przez ZOOM. 
Konsultacje to praca ze sfer: umiejętności wstępne, wsparcie samego siebie,
praktyczne umiejętności życiowe. 
 
Program konsultacji:    
Kwestionariusz – uzupełniasz go i wysyłasz do nas          
Dopełniamy formalności    
Przygotowujemy Ci pogram działania i omawiamy go. 
 
Czas trwania konsultacji: 1,5h 
Cena: 120zł 

TRENINGI BIEGOWE

Dla osób, które systematycznie spacerują od co
najmniej 2 miesięcy, minimum 2 km i które chciałyby
przygotować się do biegania na dystansie 5 lub 10
km. W skład treningu wchodzi porada żywieniowa  
i informacja o niezbędnym wyposażeniu biegowym.
Dla chętnych dodatkowo płatna analiza wyników
badań krwi. Istnieje możliwość wzięcia udziału w
zawodach otwartych miejskich. Częstość treningów
dowolna - raz lub dwa razy w tygodniu. 
Treningi sfer: umiejętności wstępne, dbanie o siebie 
Cena: 90 zł 



SYLWESTER

31 grudnia zapraszamy na zabawę sylwestrową! 
Nie mamy ograniczeń wiekowych. Jeżeli zebrana
grupa będzie na różnych etapach, zorganizujemy
dwie oddzielne imprezy od godziny 14:00 do godziny
15:00 następnego dnia. 
Sfery: Dbanie o siebie i zabawa 
Cena: 600 zł  

BEZPŁATNE INICJATYWY DLA RODZICÓW

SPOTKANIA PRZY HERBACIE 
Chcesz się spotkać i porozmawiać?  
Może brakuje Ci kontaktu z innymi rodzicami, którzy mają podobne problemy?
Szukasz kogoś kto Cię zrozumie i wysłucha? Masz dość wiecznych obowiązków i
wożenia dziecka na terapię? Masz wrażenie, że poświęcasz się dla swojego dziecka i
nic więcej nie robisz? Wraz z przekroczeniem pewnego etapu w Twoim życiu
wykruszyli się znajomi?  
Nie szukasz porad, wskazówek a zwykłego zrozumienia? 
Daj znać, stworzymy grupę dla rodziców i spotkamy się raz w miesiącu. 
Sfery: Dbanie o siebie 
 
WEEKEND NA ROWERACH (27-28 kwietnia 2018) to wydarzenie przede wszystkim dla
mam. To ich czas dla siebie. Wybieramy szlak rowerowy  
i ruszamy. 
Sfery: Dbanie o siebie i zabawa 



MINI WARSZTATY - O błędnym wyznaczaniu celu  
Chcesz posłuchać o tym, jak uchronić się przed błędnym wyznaczeniem celu?
Zastanawia Cię dlaczego zachowanie dziecka wyzwala tyle frustracji? Chcesz
wiedzieć, co myśli dziecko zanim zacznie działać i jak obrócić sytuację na Waszą
wspólna korzyść? 
Czas trwania 2h 
 
MINI WARSZTATY - O spotkaniach rodzinnych  
Skończyły się słowne przepychanki i przerzucanie odpowiedzialnością. Zaczęliśmy
skupiać się na rozwiązaniach i uczyć tego naszych dzieci. Dajemy sobie więcej
przyzwolenia na popełnianie błędów. Organizacja naszego tygodnia jest coraz lepsza.
Czuję się bardziej doceniona  
i zauważona. Widzę, że mój mąż się bardziej angażuje w życie domu. 
Czas trwania 2h 

KONTAKT

Zgłoszenia prosimy wysyłać pod adres: info@pracowniapolisensor.pl 
 
Fotorelacje z wydarzeń są dostępne na naszym profilu na FB:
https://www.facebook.com/Polisensor/ 
 
Na Pintereście znajdziesz inspiracje: www.pinterest.com/pracowniapolisensor 
 
Zachęcamy do wejścia na naszą stronę, aby znaleźć więcej informacji:
www.pracowniapolisensor.pl 
 
W czasie ferii i wakacji współpracujemy z firmą przewozową PienioBus.  
 
Przy innych atrakcjach korzystamy z floty firmy Quantacars, która zapewnia nam
bezpieczne samochody z 2017 roku.  

http://www.pracowniapolisensor.pl/

