
  

Akademia Juniora 2020 

Zabawy  i „dowiadówka” dla dzieci i rodziców  

Studenci i wykładowcy kierunku pedagogika w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Wydział 

w Gryficach, wspólnie z Fabryką Zabawy zapraszają na aktywne, radosne i pożyteczne 

spędzenie ostatniego dnia ferii zimowych 2020.  

Adresaci:   

• dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, którym zapewniamy rozwijającą zabawę w 

trakcie tematycznych mini-warsztatów, pod okiem opiekunów i trenerów z Fabryki Zabawy 

oraz studentów ZPSB – przyszłych nauczycieli wychowania przedszkolnego i 

wczesnoszkolnego; 

• rodzice, dziadkowie i inni opiekunowie, którzy mogą skorzystać z „dowiadówki”, i 

skonsultować zapytania i problemy wychowawcze z ekspertami-wykładowcami ZPSB z zakresu 

pedagogiki i psychologii. 

 

Organizator:  Fabryka Zabawy w Gryficach, oraz Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Wydział w 

Gryficach  

Termin: 21 luty 2020 

Miejsce: siedziba ZPSB w Gryficach, ul. Piłsudskiego 34, 72-300 Gryfice 

Koszt: 20 zł od dziecka, płatne gotówką w dzień wydarzenia 

Zgłoszenia:  telefonicznie: 91 38 77 098 

e-mail: gryfice@zpsb.pl 

(prosimy o podanie tematu warsztatu dla dziecka i/lub eksperta z bloku: Dowiadówka 

 

Liczba miejsc ograniczona! 

 

Ramowy program wydarzenia: 

Blok dla dzieci (Fabryka zabawy), sala 102 

Lp. Godz. Nazwa warsztatu Liczba miejsc 

1.  

12.00-13.00 Rozwijamy zmysły 

Zabawy sensoryczne-  jak i dlaczego? Nie potrzebujemy drogich 

zabawek i specjalnych sprzętów, aby bawić się sensoryką. 

15-20 
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2.  

13.15-14.15 Domowe laboratorium 

Jak można z dziećmi bawić się chemią i fizyką, wykorzystując 
składniki i przedmioty, które możemy znaleźć w domu. 

Eksperymenty chemiczne i fizyczne 

15-20 

3.  

14.30-15.30 Budzimy wyobraźnię 

Zabawy manualne (plastyczne i techniczne), które pobudzają 
dziecięcą wyobraźnię. Jak możemy do tego wykorzystać 

przedmioty, które wszyscy mamy w domu? „Domowe” zabawki z 
recyklingu. 

15-20 

4.  

15.45-16.45 Glutki i gniotki i inne chichotki 

Ciekawe zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem piasku kinetycznego, 

masy solnej i porcelanowej. Receptury na glutka - slime, gniotka, i 

inne chichotki. 

15-20 

Sensoryczny kącik maluszka – przez cały czas trwania mini-warsztatów, dla najmłodszych dzieci 

 

Bok  dla rodziców: „Dowiadówka” – bezpłatny! 

(Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Wydz. w Gryficach) 

Lp. Godz. Wykładowca  Zakres konsultacji sala 

5.  12.00-13.30 

Dr Grażyna Erenc -Grygoruk 
 pedagog specjalny, nauczyciel 

szkoły podst. nr 10 w Szczecinie, 
wykładowca ZPSB, 

 Gotowość szkolna. 

 Dysleksja rozwojowa. 

 Pomoc psychologiczno-

pedagogiczna. 

305 

6.  12.00-13.30 
Dr Jan Przewoźnik 

Psycholog, wykładowca ZPSB 

 Szachy i warcaby w rozwoju 

dziecka. 

 Agresja u dzieci – jak sobie z 

nią radzić. 

306 

7.  13.30-15.00 
Dr Joanna Balcer 

Pedagog, wykładowca ZPSB  

 Gotowość szkolna. 

 Diagnoza i terapia 

psychologiczno-pedagogiczna. 

305 

8.  14.30-16.45 
Beata Dobińska 

Psycholog, wykładowca ZPSB 

 Radzenie sobie z trudnymi 

zachowaniami. 

 Zaburzenia ze spectrum 

autyzmu. 

306 

 

 


