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W ostatnich dniach nasz gabinet pedagoga i psychologa został wzbogacony w wiele 

pomocy terapeutycznych. Takie materiały są cenną bazą do udzielenia pomocy uczniom, 

wzbogacenia ich wiedzy na temat otaczającego ich świata oraz nawiązywania pierwszych 

kontaktów opierających się na wzajemnym zaufaniu do siebie. Ułatwiają one również w dużej 

mierze pracę specjalistów -sprawiają, że zajęcia terapeutyczne stają się bardziej atrakcyjne i 

przyjemne. 

Do nowo zakupionych pomocy dydaktyczno-terapeutycznych można zaliczyć:  

1. Akademia Umysłu –Uczeń Edu – baza materiałów multimedialnych do realizacji 

zajęć rozwijających PAMIĘĆ, KONCENTRACJĘ I SZYBKIE CZYTANIE 

2. Emocje- gra planszowa 

3. Sposoby na złość – karty pracy  

4. Poznajemy emocje: życzliwość i gniew 

5. Poznajemy emocje: radość i smutek 

6. Rysuję emocje 

7. Porozmawiajmy o rozwodzie – karty pracy 

8. Czółko – gra społeczna 

9. Funkcjonowanie społeczne. Poziom 1. Karty pracy.  

10. Funkcjonowanie społeczne. Poziom 2. Karty pracy.  

11. Pytaki – gra integracyjna  

12. Rozsypanka zdaniowa  

13. Karty milowe – karty pracy terapeutycznej 

14. Dobre zachowanie 

15. Hiperpamięć-gra planszowa 



16. Cortex- gra planszowa 

17. Czego brakuje-gra planszowa 

18. Gra na emocjach 

19. Gra pozorów 

20. Dobble –gra integracyjna 

21. Inteligencja – gra planszowa  

22. Tablica magnetyczna – kolorowa 

23. Tablica magnetyczna - jednokolorowa 

 

Celem pracy psychologa i pedagoga jest wprowadzenie ucznia w proces, w którym 

dokonuje się dobrej zmiany w jego myśleniu i zachowaniu. Proces terapeutyczny wymaga 

zaangażowania oraz pracy obojga ludzi i jest rozłożony w czasie. Każda sprawa ucznia jest 

indywidualnie traktowana a podejście specjalisty jest dostosowywane w zależności od 

możliwości psychofizycznych ucznia jak i jego uwarunkowań osobowościowych. Zdarza się, 

że rozmowa terapeutyczna nie wystarcza w rozpoznawaniu trudności, dlatego warto korzystać 

z różnych innych możliwości diagnostycznych takich jak pomoce dydaktyczne 

i terapeutyczne, które pomogą w rozpoznawaniu potrzeb z zakresu takich obszarów jak: 



rozpoznawanie motoryki małej, spostrzegawczości, procesu uwagi, myślenia przyczynowo-

skutkowego, rozpoznawania sytuacji społecznych i emocji.  

Obecnie na czas trwania pandemii korzystamy z pomocy w momencie, kiedy 

uczniowie przychodzą na zajęcia psychoedukacyjne. Z niecierpliwością czekamy na powrót 

wszystkich uczniów do szkoły, aby ponownie wrócić do pracy terapeutycznej 

skoncentrowanej na tradycyjnej formie pracy specjalisty i ucznia. Tymczasem zapewniamy 

zajęcia online, korespondencję zdalną oraz zajęcia terapeutyczne w gabinecie pedagoga i 

psychologa na terenie szkoły. 
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