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1. WYMAGANIE 

Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1.„W te pędy”- profilaktyczny program prozdrowotny dla dzieci w wieku przedszkolnym 

2. Holistyczny system wsparcia dziecka z trudnościami, deficytami i niepełnosprawnością 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

Ad.1.  

Celem programu jest przede wszystkim promowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych, 

zapobieganie rozpowszechniającej się otyłości wśród dzieci. Chcemy zachęcić przedszkolaki, ich 

rodziców i nauczycieli do przestrzegania i promowania zasad zdrowego stylu życia. Poprzez 

udział w projekcie pragniemy wzmocnić poczucie własnej wartości jego uczestników poprzez 

zachęcenie ich do rozwoju uzdolnień i predyspozycji. Celem programu jest także zachęcenie 

rodziców do aktywnego spędzania czasu z dzieckiem, a przez to także zacieśnianie więzi 

rodzinnych. Chcemy aktywizować środowisko lokalne do działań wspierających dziecko i jego 

potrzeby. Pragniemy także wspierać integrację dzieci niepełnosprawnych. 

Ad.2 

Celem działania jest zapewnienie dzieciom z trudnościami, deficytami i niepełnosprawnością 

wieloaspektowej, ciągłej pomocy, opierającej się na wzajemnej współpracy placówek 

obejmujących dziecko swoimi oddziaływaniami. 

 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

Ad.1.  

Program „W te pędy” to cykl spotkań z dziećmi w wieku przedszkolnym o charakterze 

profilaktycznym oraz prozdrowotnym, którego celem jest promowanie aktywności fizycznej 

wśród najmłodszych dzieci, ich rodziców i nauczycieli. W ramach projektu corocznie (od 3 lat) 

realizowany jest cykl 16 spotkań w lubelskich przedszkolach. Poradnia zajmuje się całym 

procesem organizacyjnym i merytorycznym programu. Aby przekonać i zachęcić dzieci do 

aktywności fizycznej prowadzone są zajęcia z zakresu sportu oraz zdrowia dziecka. Opiekę 

merytoryczną w przedszkolach sprawuje dyrektor poradni, która odpowiada za przebieg spotkań  

z dziećmi. Do aktywnego uczestnictwa w zajęciach dyrektor poradni zaprosiła sportowców – 

maratończyków, którzy prezentują dzieciom pozytywne aspekty aktywności fizycznej, 



zaznajamiając z bieganiem jako najprostszą formą aktywności. Jednocześnie sportowcy pokazują 

wychowawcom przedszkolnym jak skutecznie i w ciekawy sposób włączyć aktywność fizyczną 

do codziennych zajęć dzieci w wieku przedszkolnym. Aby zachęcić wychowawców do 

wprowadzenia systematycznych ćwiczeń ruchowych pracownicy poradni przygotowują zestawy 

scenariuszy z planami zajęć promujących aktywność fizyczną, tak, by po wizycie specjalistów, 

przedszkola mogły kontynuować realizację rozpoczętego programu.  Natomiast rodzice otrzymują 

przygotowane przez pracowników poradni materiały w formie broszur promujące zdrowy styl 

życia wśród dzieci. W trosce o zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci poradnia nawiązała 

współpracę z fizjoterapeutami i edukatorem żywieniowym. Podczas spotkań w przedszkolach 

prowadzone są profilaktyczne badania stóp i postawy oraz zajęcia prowadzone przez edukatora 

żywieniowego, podczas których dzieci w formie warsztatowej zostają zapoznane  

z konsekwencjami niezdrowego odżywiania. Każdy z uczestników spotkania otrzymuje od 

organizatorów certyfikat "Zdrowego Zucha".  

Program jest nieodpłatny, a jedyną formą podziękowania jest przygotowanie przez dzieci 

piernikowych serc-medali, które na mecie Maratonu Lubelskiego corocznie wręczane są przez 

dzieci najwytrwalszym maratończykom. Finałem programu „W te pędy” są biegi dziecięce 

organizowane przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Trampolina podczas 

Maratonu Lubelskiego.  Pracownicy i dyrektor poradni zajmują się strona organizacyjną  

i merytoryczną przedsięwzięcia, od przygotowania potrzebnych materiałów plastycznych, 

przygotowania miejsca imprezy, po przeprowadzenie kilkunastu biegów, zorganizowanie 

aktywności dzieci w Miasteczku Małego Maratończyka, koordynowanie pracy wszystkich 

wolontariuszy uczestniczących w programie. Każdego roku odbywa się kilkanaście biegów,  

w których bierze udział ponad 200 uczestników. Wszyscy otrzymują profesjonalny numer 

startowy, a na mecie medal i nagrodę. W biegach wyeliminowano klasyfikację, każdy jest 

zwycięzcą, każdy staje na podium na pierwszym miejscu.  Daje to dziecku poczucie bycia 

ważnym, docenianym, wyjątkowym. Oprócz biegów poradnia organizuje także Miasteczko 

Małego Maratończyka, miejsce w którym dzieci przygotowują się do roli sportowców: 

uczestniczą w profesjonalnych rozgrzewkach, wykonują instrumenty do kibicowania, uczestniczą 

w konkurencjach sprawnościowych. Wszystkie aktywności prowadzone są lub koordynowane 

przez pracowników poradni. Program zakłada także integrację dzieci niepełnosprawnych, dlatego 

corocznie zespół poradni przygotowuje miejsca do ćwiczeń dla dzieci niepełnosprawnych.  

W realizacji programu uczestniczą wolontariusze kierunków pedagogicznych lubelskich uczelni 

wyższych, którzy, przyjmując pod opiekę dzieci biorące udział w programie, nabierają 

doświadczenia potrzebnego w przyszłej pracy z dzieckiem, uczą się pod okiem specjalistów  

z poradni. Od roku program „W te pędy” wspiera także Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie. 

Ad.2.  

Holistyczny system wsparcia dziecka z trudnościami, deficytami i niepełnosprawnością opiera się 

na współpracy wielu specjalistów pracujących w poradni, jak również na terenie innych placówek 

pracujących na rzecz dziecka i obejmujących go swoją opieką. Kompleksowe działania 

rozpoczynają się od diagnozy. Diagnoza prowadzona w poradni nie sprowadza się wyłącznie do 

zbadania zgłaszanego problemu. Dziecko diagnozowane w poradni konsultowane jest przez 

specjalistów z dziedzin pokrewnych – np. terapeutów Integracji Sensorycznej, surdologopedę, 

neurologopedę. Opinie diagnostyczne innych specjalistów stanowią często uzupełnienie diagnozy 

wydawanej przez poradnię. Diagnoza przeprowadzana w poradni odbywa się z wykorzystaniem 

najnowszych narzędzi badawczych, jak również nowoczesnych sprzętów diagnostycznych. Jako 

jedyna placówka w Lublinie poradnia wykorzystuje Inteligentny Długopis z tabletem, 

specjalistyczny sprzęt do pomiaru umiejętności grafomotorycznych, badający siłę napięcia 

mięśniowego ręki piszącej. Dzięki temu diagnoza sprawności grafomotorycznych staje się 

wysoce profesjonalna i nie opiera się wyłącznie na jednostkowej ocenie diagnosty. Poradnia w 

ramach współpracy z Przedszkolem Kucykowa Kraina stworzyła spójny system terapeutyczny 

dzieci objętych pomocą na terenie obydwu placówek w ramach wczesnego wspomagania rozwoju 

i kształcenia specjalnego. Terapeuci poradni tworzą wraz z nauczycielami przedszkola 

ujednolicony program terapeutyczny dziecka, który zapewnia spójność oddziaływań wobec 

dziecka w zakresie stosowanych metod terapeutycznych, zasad współpracy z rodzicem, zaleceń 

do pracy w domu. Zapewnia to dużo większą skuteczność i intensywność procesu 



terapeutycznego. Pracownicy poradni prowadzą także zajęcia terapeutyczne na terenie 

przedszkoli, wspierając nauczycieli w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Holistyczne wsparcie obejmuje także pomoc rodzicowi dziecka niepełnosprawnego 

uczęszczającego do przedszkola. W ramach przygotowania do przyjęcia przez grupę przedszkolną 

dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, psycholodzy prowadzą warsztaty edukacyjne dla 

rodziców, mające na celu przekazanie wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania dziecka. Takie 

samo wsparcie otrzymują nauczyciele i dzieci. Szczególnie cenny wydaje się proces oswajania 

dzieci z niepełnosprawnością, którego celem jest uczenie tolerancji wobec odmiennych 

zachowań, a także umożliwienie płynnego wejścia dziecka z zaburzeniami rozwojowymi do 

grupy przedszkolnej.  System wsparcia dziecka to także wzajemne superwizje. Pracownicy 

poradni zapraszają na nie specjalistów pracujących z dzieckiem na terenie innych placówek. 

Celem obserwacji zajęć jest wymiana doświadczeń na temat postępów w terapii, skuteczności 

stosowanych metod.  Systemowe wsparcie dziecka z zaburzeniami to także stałe poszukiwanie 

dodatkowych form pomocy dla dziecka objętego pomocą poradni. W ramach współpracy ze 

szkoła językową powstał projekt stworzenia odrębnych grup językowych dla dzieci z dysleksją. 

Nauczyciele Centrum Językowego „Best” zostali przeszkoleni przez dyrektora poradni w zakresie 

nauki języka obcego dziecka z zaburzeniami. Wynikiem współpracy obydwu placówek było 

stworzenie indywidualnych programów pracy dla dzieci z trudnościami opartych o analizę opinii 

psychologiczno-pedagogicznych, wyposażenie szkoły językowej w pomoce dostosowane do 

potrzeb dzieci. Jest to jedyna w Lublinie forma wsparcia dziecka z trudnościami w zakresie nauki 

języków obcych, uwzględniająca specyfikę zaburzeń dziecka. Aby zapewnić dziecku spójny i 

ciągły system oddziaływań poradnia zorganizowała obóz terapeutyczno-edukacyjny dla dzieci 

wymagających wsparcia psychologicznego, dzieci z dysleksją, z trudnościami w nauce, 

zaburzeniami rozwojowymi. Pozwala to na kontynuację procesu terapii także w miesiącach 

wakacyjnych. W ramach systemowej pomocy poradnia jest także współorganizatorem turnusu 

terapeutycznego organizowanego przez Centrum Terapii Integracji Sensorycznej, dzięki czemu 

dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej mogą być objęte także oddziaływaniami 

psychologicznymi i pedagogicznymi, kształtującymi umiejętności społeczne, emocjonalne, 

doskonaląc umiejętności szkolne. Pomagając rodzicom w ich działaniach wychowawczych 

poradnia prowadzi Panel Wsparcia Rodzica na portalu społecznościowym, umieszczając ciekawe 

artykuły, odpowiadając na pytania rodziców. 

Terapia prowadzona w poradni odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 

Pracownicy wykorzystują w swojej pracy tablicę interaktywną, Inteligentny Długopis z tabletem, 

poradnia posiada bogate wyposażenie w najnowsze specjalistyczne programy terapeutyczne, aby 

proces terapeutyczny uczynić nie tylko efektywnym, ale także atrakcyjnym dla dziecka. 

 

 

5. EFEKTY 

Ad.1 

Dzięki programowi rokrocznie wzrasta świadomość dzieci, ich rodziców i nauczycieli w zakresie 

zdrowego stylu życia (odżywiania, aktywności fizycznej, profilaktyki wad postawy). 

Fizjoterapeuci zauważają pierwsze symptomy wad postawy, co przyczynia się do szybszego 

niwelowania problemu. Nauczyciele i rodzice zostają wyposażeni w wiedzę potrzebną do 

propagowania zdrowego stylu życia wśród dzieci. Każdego roku ponad 200 dzieci uczestniczy w 

profesjonalnych biegach dziecięcych, niejednokrotnie pasję biegania zaszczepiając w rodzicach. 

Uczestnicy Maratonu Lubelskiego otrzymują piernikowe serca, co wpływa na promocję regionu 

w całej Polsce. Studenci lubelskich uczelni wyższych zdobywają doświadczenie w pracy  

z dziećmi podczas udziału w projekcie. Program realizowany jest przy wsparciu Fundacji 

Rozwoju Sportu w Lublinie. 

Ad.2 

•Kompleksowa diagnoza dziecka z zaburzeniami 

•Spójne oddziaływania terapeutyczne na terenie przedszkola i poradni zapewniające większą 

skuteczność 

•Większa świadomość rodziców na temat zaburzeń rozwojowych 



•Płynne wejście dziecka niepełnosprawnego do grupy przedszkolnej 

•Fachowe przygotowanie nauczycieli i rodziców na przyjęcie dziecka niepełnosprawnego do 

przedszkola 

•Zorganizowanie obozu terapeutyczno-edukacyjnego i turnusu terapeutycznego, a przez to 

zapewnienie ciągłości oddziaływań terapeutycznych 

•Stworzenie grup dla dzieci z dysleksją w szkole językowej „Best” i dostosowanie metod i form 

pracy do zaleceń zawartych w opiniach psychologiczno-pedagogicznych 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

 

Ad. 1  

 Należy podnosić poziom świadomości dzieci na temat zdrowego stylu życia już od 

najmłodszych lat 

 Należy zapobiegać otyłości wśród najmłodszych 

 Ważna jest wczesna profilaktyka wad postawy 

 Należy propagować aktywne spędzanie czasu z dzieckiem w celu zacieśniania więzi 

rodzinnych 

 Ważne jest, aby pokazywać najmłodszym dzieciom przewagę aktywności fizycznej nad 

biernym spędzaniem czasu przed telewizorem, komputerem, tabletem. 

Ad.2. 

 Należy ujednolicać oddziaływania terapeutyczne dziecka objętego pomocą kilku placówek 

 Nauczyciele i terapeuci pracujący z dzieckiem powinni na bieżąco wymieniać się 

doświadczeniami 

 Terapia dziecka powinna mieć charakter ciągły, tak, by podnieść skuteczność terapii 

 Diagnoza dziecka powinna mieć charakter holistyczny 

 Należy wspierać nauczycieli i rodziców w procesie pomocy dziecku z zaburzeniami 

rozwojowymi 

 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

 Ad.1 

Program rozpowszechniany jest poprzez stronę internetową poradni(www.poradniatrampolina.pl), 

informacje na portalu społecznościowym, strony internetowe partnerów programu (np. Fundacja 

Rozwoju Sportu w Lublinie), plakaty, ulotki reklamowe, informacje w prasie, radiu i lokalnej 

telewizji. 

Ad.2. 

System wsparcia upowszechniany jest na stronie internetowej poradni, portalu 

społecznościowym, stronach internetowych placówek współpracujących z poradnią, na tablicy 

ogłoszeń w poradni i współpracujących przedszkolach. 

 

 

 

http://www.poradniatrampolina.pl/

