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 Usystematyzowanie wiedzy na temat funkcji poznawczych – percepcji wzrokowej (aspekty 
percepcji). 

 Usystematyzowanie wiedzy na temat stymulacji, rozwoju, usprawniania funkcji wzrokowych. 
 Rozwój fizyczny dziecka do i od 5,5-6 r.ż przed skokiem rozwojowym i w fazie skoku 

rozwojowego. 
 Rozwój  poznawczy do i od 5,5-6 r.ż przed skokiem rozwojowym i w fazie skoku rozwojowego. 
 Ćwiczenia stymulujące, rozwijające, usprawniające percepcję wzrokową na materiale 

obrazkowym, geometrycznym - uwzględniające skok rozwojowy i jakościowy dziecka.  
 

 
 

 

 
CZĘŚĆ I  

TEORETYCZNA 

 
Wprowadzenie w tematykę warsztatu - Funkcje poznawcze                          
w rozwoju dziecka. 

 
CZĘŚĆ II 

TEORETYCZNO-PRAKTYCZNA 
 

1. Rozwój fizyczny dziecka do 5,5-6 r.ż.  

 Opis rozwoju dziecka przed skokiem rozwojowym.  
 Ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy terapeutycznych na 

materiale obrazkowym, geometrycznym w zakresie  stymulacji, 
rozwoju, usprawniania funkcji wzrokowych - Aspekt  koordynacja 
wzrokowo-ruchowa (KW-R).  

2. Rozwój fizyczny dziecka od 5,5-6 r.ż.  

 Opis dziecka w fazie skoku rozwojowego. 
3. Rozwój  poznawczy do 5,5-6 r.ż.  

 Opis dziecka przed skokiem rozwojowym. 
 Ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy terapeutycznych na 

materiale obrazkowym, geometrycznym (w zakresie stymulacji, 
rozwoju, usprawniania funkcji wzrokowych) - Aspekt: 
Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni (SPP), 
Analiza i synteza wzrokowa (ASW)  

 Ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy terapeutycznych na 
materiale obrazkowym, geometrycznym  (w zakresie stymulacji, 
rozwoju, usprawniania funkcji wzrokowych)  - pamięć.  

4. Rozwój poznawczy od 5,5-6 r.ż.  

 Opis dziecka w fazie skoku rozwojowego. 
 Ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy terapeutycznych na 

materiale obrazkowym, geometrycznym (w zakresie stymulacji, 
rozwoju, usprawniania funkcji wzrokowych) – Aspekt: 
Spostrzeganie figury i tła (SFT), Stałość spostrzegania (SS), 
Spostrzeganie stosunków przestrzennych ( SSP). 

Cel warsztatu: 

Percepcja wzrokowa w praktyce 

Program warsztatu: 

 
dla nauczycieli przedszkola. 
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 narzędzi pisarskich/nasadki, kart pracy (wydzieranki, wycinanki), puzzli, pomocy 
terapeutycznych  

 
Szkolenie prowadzi: Renata Paździo - specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, pedagog Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, wykładowca Ośrodka Kształcenia Kadr Atena, Kujawsko-Pomorskiej 
Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Autorka warsztatów, kursów doskonalących w zakresie terapii 
pedagogicznej, konferencji naukowo-dydaktycznych, projektów edukacyjno – terapeutyczno - 
diagnostycznych  dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
 
 
 
 

 Materiały szkoleniowe. 
 Zaświadczenie o ukończeniu warsztatu. 

 
 
 
 

Czas warsztatu: 6 godzin dydaktycznych 
Miejsce szkolenia: Ośrodek Kształcenia Kadr „Atena”, 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2 
Koszt warsztatu: 160,00zł 
 

(Warunkiem wpisania na listę uczestników jest opłata kursu w całości lub przedpłata  

w wysokości 100zł  

Przedpłaty można dokonać w siedzibie placówki lub na rachunek bankowy: 

PKO BP nr 50 1020 5558 1111 1203 5350 0064 

 

Dyrektorze! istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia w Twojej placówce 

– zadzwoń : 59 841 38 55 lub wyślij e-mail: okkatena@poczta.fm) - udzielimy 

wszelkich informacji. 

 

 
 

 

 

Uczestnik warsztatu otrzyma: 

Informacje dodatkowe: 

Ćwiczenia  z wykorzystaniem  min: 


