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Przedszkole z oddziałami integracyjnymi
_________________________________________________

Mamy już pierwsze na Pradze Północ przedszkole z oddziałami 
integracyjnymi. Znajduje się ono przy ul. Wołomińskiej 56 w nowo 
wyremontowanym budynku. 
Do przedszkola uczęszcza 95 dzieci, w tym 5 z deficytami rozwojowymi. 
Przedszkolakami na co dzień opiekuje się pedagog specjalny, pedagog 
terapeuta, logopeda oraz dwóch psychologów. 
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 185 ul. Wołomińska 
56, tel. 619-87-00 dyrektor Wanda Bownik 
O przedszkolu przy ul Wołomińskiej 56 tak napisali pracujący tam 
wychowawcy: 
"Mając doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (każdego roku 

mieliśmy takie dziecko w przedszkolu) i chcąc zapewnić im opiekę specjalistów, a także znając potrzeby 
środowiska lokalnego w zakresie pomocy dzieciom "sprawnym inaczej" staraliśmy się o stworzenie takiej 
placówki na Pradze Północ. 
Dzięki przychylności władz Dzielnicy Pragi Północ udało się otworzyć 01.09.2004 pierwsze na Pradze Północ 
przedszkole z oddziałami integracyjnymi. 
Do naszego przedszkola uczęszczają zarówno dzieci wymagające kształcenia specjalnego jak i masowego. 
Pod bacznym okiem wychowawców i specjalistów znajduje się 95 dzieci , w tym 5 przedszkolaków w grupie 
integracyjnej z deficytami rozwojowymi. Są to dzieci autystyczne, z zaburzeniami psychoruchowymi, 
neurologicznymi oraz niepełnosprawne ruchowo. 
Grupa integracyjna to grupa mniej liczna (20 dzieci, w tym 5 niepełnosprawnych). Jednocześnie na jednej 
zmianie pracuje w niej nauczyciel wychowania przedszkolnego i pedagog specjalny, a także dodatkowo 
personel pomocniczy. 
Nasze przedszkolaki korzystają z pomocy logopedy, pedagoga specjalnego, pedagoga terapeuty, dwóch 
psychologów. Warto dodać, iż nie skupiają się oni jedynie na pracy z niepełnosprawnymi, swoimi działaniami 
obejmują także dzieci bez orzeczeń, ale potrzebujące pomocy. 
Praca z dziećmi odbywa się w dobrze wyposażonych salach i gabinetach. Szczególnie dumni jesteśmy z 
profesjonalnie wyposażonej sali do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, gdyż niewiele przedszkoli ma 
możliwość stosowania tej metody. 
Ta stosunkowo młoda w Polsce metoda jest powszechnie znana i stosowana od wielu lat w krajach Europy 
Zachodniej i Ameryce. Wykorzystuje wiedzę z zakresu neuropsychologii, psychologii i pedagogiki specjalnej. 
Stosowana jest w pracy z dziećmi młodszymi, u których występują trudności m. in. w zakresie rozwoju 
ruchowego, czynności samoobsługowych, koncentracji na wykonywanym zadaniu, opanowywaniu technik 
szkolnych - szczególnie w początkowej fazie nauczania (dzieci tzw. ryzyka dysleksji). Metoda ta jest 
skuteczna w odniesieniu do dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, nadruchliwych i z zaburzeniami 
emocjonalnymi, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z cechami autyzmu, upośledzonych umysłowo. 
Nie ograniczamy się jednak do stosowania tylko terapii Integracji Sensorycznej. W naszej pracy 
wykorzystujemy również elementy innych znanych i sprawdzonych metod: 

●     Metody Dobrego Startu 
●     Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 
●     Kinezjologii Edukacyjnej P. Denissona 
●     Pedagogiki zabawy 
●     Muzykoterapii 
●     Bajkoterapii 
●     Programu percepcji rozwoju Frostig 

Oprócz zajęć kierowanych do wszystkich dzieci, posiadamy szeroką ofertę zajęć dodatkowych. 
W tym roku zainteresowani rodzice mogą zapisać swoje dzieci na: 

●     Rytmikę 
●     Język angielski 
●     Gimnastykę ogólnorozwojową i korekcyjną 

Dbając o rozwój naszych podopiecznych organizujemy wizyty teatrzyków i koncerty muzyczne. Dzieci 
nawiązują i utrzymują kontakt z rówieśnikami z zaprzyjaźnionych przedszkoli, biorą udział w licznych 
konkursach i zawodach sportowych, odnosząc przy tym sukcesy. Prowadzone są zajęcia otwarte, w których 
udział biorą zarówno dzieci jak i ich rodzice, a także wiele imprez okolicznościowych. Organizując kolejne 
zajęcia bierzemy pod uwagę sugestie rodziców, którzy także w ten sposób mają wpływ na ofertę i 
funkcjonowanie przedszkola. 
Mając już doświadczenie, wykwalifikowanych specjalistów, zaangażowanych pedagogów i personel 
pomocniczy, wierzymy , że we wrześniu 2005r uruchomimy kolejny oddział integracyjny." 
Izabella Tywonek pedagog terapeuta, logopeda 
Katarzyna Kowalewska psycholog 
Agnieszka Duplicka pedagog specjalny 
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Ćwiczenia z zakresu motoryki dużej 

2005.02.10
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