
Realizacja projektu „Na drodze rozwoju - wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem  

i sprzężeniami" w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Jagiellońska 69                             

w Legionowie 

 

Od września 2020 roku w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym Zespole Szkół  i Placówek Specjalnych 

ul. Jagiellońska 69 w Legionowie kontynuowany jest projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego pt: „Na drodze rozwoju - wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem                          

i sprzężeniami", na który Powiat Legionowski wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek 

Specjalnych   w Legionowie pozyskał 83 997,50 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

W ramach tego zadania realizowane są zajęcia wspierające i rozwijające umiejętności samoobsługowe, 

samodzielność  i komunikowanie się dziecka z autyzmem dla jednej grupy przedszkolnej.  Wprowadzenie 

codziennie dodatkowego nauczyciela-terapeuty w godzinach 8:00-9:00 i 12:00-13:00 zwiększa możliwości 

dzieci w usamodzielnieniu sią, czyli opanowania podstawowych umiejętności samoobsługowych takich jak: 

samodzielne ubieranie się, mycie czy spożywanie posiłków. 

Poniedziałki i piątki to dni spotkań z „Dropsem”.   

Zajęcia z dogoterapii są ukierunkowane na wsparcie rozwoju intelektualnego i poznawczego uczestników. 

Podczas trzydziestominutowych zajęć dzieci ćwiczą umiejętności społeczne, emocjonalne, ruchowe.                           

To zajęcia, które wspierają m.in. małą i dużą motorykę, komunikację werbalną i niewerbalną, zmysł dotyku, 

wzroku, słuchu, usprawniają orientację w schemacie własnego ciała i orientację przestrzenną, wspierają 

zdolność koncentracji uwagi. Zajęcia są zróżnicowane, dostosowane do możliwości dzieci oraz ich kondycji 

w danym dniu. 



         

 

          

  



      

 

 

Wtorki i czwartki to czas radosnej zabawy w rytmach zespołu " PUCH - PUCH ".  

Aktywne koncerty muzyczne, wspaniała podróż po świecie muzyki i instrumentów. Dzieci 

podczas każdego koncertu poznają inny instrument muzyczny oraz kraj jego pochodzenia.   

Możliwość włączenia się do koncertu, "tworzenie" muzyki daje przedszkolakom możliwość 

przeżycia nowej muzycznej przygody oraz doświadczania muzyki jak również  jej tworzenia.  

 

       

 



      

          

 

 

Środy zarezerwowane są dla świata tańca i baletu. 

To w czasie tych zajęć przedszkolaki poznają tajemny język ruchu i tańca. Głównym celem tych warsztatów 

tanecznych jest stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego   i harmonijnego rozwoju oraz wyzwalanie 

aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu. Taniec jest 

jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, sposobem zabawy i odprężenia. Umożliwia 

regenerację oraz wpływa na podniesienie sprawności ruchowej. 

 



             

 

 

              

 

      

 

Również od września kontynuowane są zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych.  

Trening umiejętności społecznych polega na przećwiczeniu i modelowaniu odpowiednich zachowań. Celem 

tych zajęć jest nabywanie konkretnych umiejętności społecznych, czyli takich konkretnych zachowań 



stosowanych do zaistniałej sytuacji, ale także na oduczaniu zachowań niepożądanych i nieadekwatnych. 

Uczestnik treningu nabywa wachlarz zachowań, które może skutecznie wykorzystać w konkretnej 

rzeczywistej sytuacji. 

          

 

Zajęcia z powodu epidemiologicznej w kraju odbywają się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności                       

i z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wszyscy realizujący pracują wyposażeni w środki ochrony osobistej.  

 

Łącznie zaplanowanych zostało 800 godzin wsparcia: 

- Zindywidualizowanych zajęć wspierających i rozwijających umiejętności samoobsługowe, samodzielność i 

komunikowanie się dziecka z autyzmem - 320 godzin, 

-  Treningu Umiejętności Społecznych – 384 godziny, 

- 96 godzin dogoterapii, oraz  

- 20 aktywnych koncertów muzycznych o charakterze terapeutycznym, 

- 30 warsztatów tanecznych o charakterze terapeutycznym, 

 

 

                                                                                          Zespół nauczycieli-terapeutów i realizatorzy  projektu 


