
Warsztaty  
SPORTOWO – 
PSYCHOEDUKACYJNE
„Wszystko zaczyna się od pasji”



DLA KOGO?

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci szkol-
nych, które chcą nauczyć się, jak radzić 
sobie z emocjami, wzmocnić pewność 
siebie, koncentrację uwagi, umiejętność 
współpracy w grupie oraz zmniejszyć po-
ziom lęku i niepokoju. 

Przyjęta formuła warsztatów, których prze-
wodnią częścią są ćwiczenia ruchowe, poz- 
wala na aktywizację uczestników. Najmłod-
si szybciej nawiązują relacje z trenerami,  
a w trakcie zabawy i aktywności sportowej 
budują poczucie sprawczości, uczą się kon-

”Wszystko zaczyna się od pasji” to warsztaty sportowo – psychoedukacyjne dla 
dzieci organizowane przez Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach. 
Stanowią połączenie sportu z treningiem mentalnym, dzięki czemu pozwalają na 
rozwój dziecka w każdej sferze.

troli emocji, niezwykle ważnej po tak dłu-
gim czasie izolacji. Uczestnictwo w warsz-
tatach daje duże lepsze efekty niż typowa, 
często wywołująca uczucie stresu, wizyta  
u psychologa.



CEL WARSZTATÓW:

• uczą współpracy i rozwiązywania konflik-
tów,

• budują poczucie sprawczości, pewności 
siebie oraz kształtują relacje międzyludzkie,

• pomagają w regulacji emocji – rozpozna-
waniu i radzeniu sobie z nimi,

• zapewniają wszechstronny rozwój,
• poprawiają kondycję oraz sprawność fizy- 

czną,
• wspierają rozwój motoryczny – rozwój siły, 

szybkości, wytrzymałości, zręczności, koor- 
dynacji ruchowej i gibkości,

• uczą systematyczności, cierpliwości a także 
dają dużo satysfakcji z rozwijanych umie-
jętności.
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ORGANIZACJA WARSZTATÓW

Warsztaty sportowo – psychoedukacyjne  
w Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS  
w Kajetanach prowadzone są przez: 
Dianę Grudzień i Roberta Serzysko, entu-
zjastów łączenia działań psychoedukacyj-
nych z aktywnością fizyczną oraz rozwijania 
kompetencji społecznych poprzez sport  
i wspólne działanie.

INFORMACJE

Grupy wiekowe: 6-9 lat, 10-13 lat, 14-18 lat
Czas trwania warsztatów: 60 min. 
Cena: 200 zł/mies.

Zapraszamy do zapisów:  
Tel. +48 692 484 176
E-mail d.grudzien@medincus.pl

MIEJSCE
 
Sala w budynku Apteki na terenie  
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS 
ul. Mokra 7, Kajetany (obok Nadarzyna)

Diana Grudzień
Psycholog kliniczny, psycholog 

sportu, absolwentka Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz Szkoły Wyższej 

 Psychologii Społecznej. 

Robert Serzysko
Trener piłki siatkowej, instruktor 
windsurfingu, absolwent Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warsza-
wie. Na co dzień związany z Akade-
mią Siatkówki Legii Warszawa.


