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Głogów, 13.03.2023 

 

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele  

 
 

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie 

 
 

serdecznie zaprasza 24.04.2023r. do udziału                                                    
w szkoleniu warsztatowym 

 

Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

 

 

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli, edukacji 
wczesnoszkolnej, terapeutów, pedagogów i psychologów.  

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat dysfunkcji psycho-
motorycznych i ich wpływu na funkcjonowanie dziecka. Przedstawienie 

szerokiego wachlarza metod i technik pracy z dzieckiem nad poprawą 
napięcia mięśniowego, koordynacją wzrokowo – ruchową oraz właściwym 
ułożeniem ręki podczas pisania oraz wycinania.  
 

Program szkolenia: 

1. Chwyt narzędzia pisarskiego (prawidłowy rozwój, omówienie przyczyn 
nieprawidłowych ustawień i sposobów ich korygowania). 

2. Zdobywanie umiejętności wycinania nożyczkami (wsparcie dziecka                    
z trudnościami, dobór odpowiednich nożyczek). 

3. Dostosowanie liniatury do pisania. 

4. Analiza błędów pisarskich w młodszym wieku szkolnym. 
 

Termin: 24.04.2023 r. (poniedziałek) – godz. 15.00 – 18.10  

(4 godz. dydaktycznych/ przerwa na kawę) 
 

Prowadzący: Wioletta Bartkiewicz - psycholog, pedagog, terapeuta 

Integracji Sensorycznej II stopnia, dogoteraputa. Autor i instruktor 
Programu Terapii Ręki.  
 

Osoba odpowiedzialna: Arlena Kiziak 

Miejsce: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie        

              ul. Jedności Robotniczej 38 
Cena: 150 zł 
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LICZBA MIEJSC OGRANICZONA 
 

Prosimy o zgłaszanie się na szkolenie do dnia 17 kwietnia 2023r. – poprzez   
stronę internetową.                                                                                                                         

Faktura na osobę indywidualną: poprzez elektroniczny formularz 
zgłoszeniowy: https://odm.pcpppidn.eu/zapisy-na-szkolenia/ 

Faktura na placówkę – formularz 

https://odm.pcpppidn.eu/wp-content/uploads/2020/02/Karta-
Zg%C5%82oszenia-NOWA.pdf 

 

Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych udziela dział szkoleń                                        

tel. 76 838 42 93. 
                                                                                                          

Dyrektor PCPPPiDN  
Barbara Krzywulicz 
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