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Warsztaty dla dzieci: 

1. Dagmara Dajnowska, Monika Kowalczyk 

W KRAINIE EMOCJI, czyli co się dzieje w mojej głowie? (dzieci 4-6 lat) 

Każdy z nas na co dzień przeżywa cały wachlarz różnych emocji – od radości i nadziei, po 

złość i smutek. Część z nich jest przyjemna, a część trudna do zniesienia; szczególnie kiedy 

ma się zaledwie kilka lat, i trudne emocje przejmują kontrolę nad małą główką. Wtedy dzieci 

potrzebują pomocy w zrozumieniu co się z nimi dzieje - dlaczego tak dziwnie się czują czy 

zachowują pod wpływem różnych emocji. Czasami nie wiadomo jak wyrazić swoje uczucia 

tak, żeby nie ranić siebie i innych. Warsztat „W krainie emocji, czyli co się dzieje w mojej 

głowie?” będzie dobrym wstępem do nauki rozpoznawania i wyrażania emocji dzieci.  

Prowadzące: 

Dagmara Dajnowska – absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim, ukończyła 

czteroletnie Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej. Członek nadzwyczajny Polskiego 

Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. W Ośrodku zajmuje się konsultowaniem oraz 

terapią dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Monika Kowalczyk - pedagog, certyfikowany psychotraumatolog specjalista, obecnie w 

trakcie szkolenia z psychoterapii w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii PTPP. Członkini 

Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskiego Towarzystwa 

Psychotraumatologii. W Ośrodku prowadzi konsultacje i terapię dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

2. Beata Kazub, Marta Lawendowska: Jak złapać ogon smoka – bawimy się twórczo i 

radośnie : ) (dzieci 7-10 lat) 

W programie m.in.: gry i zabawy ruchowe z kolorową chustą animacyjną, kreatywne 

rysowanie i budowanie, kalambury, szukanie słodkich skarbów. Na zajęciach będzie można: 

- aktywnie spędzać czas 

- rozwijać się twórczo i kreatywnie 

- rozwiązywać ciekawe zadania 

- bawić się wesoło w grupie 

Prowadzące: 

Beata Kazub - pedagog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyła studia 

podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej i Socjoterapii; kilka lat pracowała w Ośrodku 

Terapii Dzieci i Młodzieży, aktualnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Sopocie; posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii pedagogicznej oraz w pracy 
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grupowej z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi zajęcia: Trening umiejętności społecznych, Trening 

twórczego myślenia, warsztaty profilaktyczne dla klas. 

Marta Lawendowska – pedagog, absolwentka APS w Warszawie - kierunek 

psychopedagogika kreatywności; ukończyła studia podyplomowe z zakresu Terapii 

Pedagogicznej. Aktualnie pracuje jako pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Sopocie. Prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną, posiada bogate doświadczenie pracy z 

grupami z dziećmi oraz dorosłymi. Realizatorka programów profilaktycznych i 

psychoedukacyjnych („Szkoła dla rodziców”, „ART”, „Unplugged”, „Lider profilaktyki agresji i 

przemocy”). Prowadzi zajęcia: Trening umiejętności społecznych, Trening twórczego 

myślenia, warsztaty dla klas. Uczestniczy w projekcie Zdolni z Pomorza. Współprowadziła 

grupę dla uczniów zdolnych TROP. 

 

 


