TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY MAŁE KAJTKI
- WSPIERAMY DZIECI Z AUTYZMEM

REKRUTACJA NA ROK PRZEDSZKOLNY
2020/2021

DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ SPECJALISTÓW
LOGOPEDZI, PSYCHOLOGOWIE,
FIZJOTERAPUECI/ TERAPEUCI SI ,
PEDAGODZY SPECJALNI
PRZESTRZEŃ DOSTOSOWANA DO POTRZEB DZIECI
ODDZIELNA SALA DO FIZJOTERAPII
I TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
STAŁA OPIEKA LEKARZA PSYCHIATRY
DARMOWE PROGRAMY DLA SAMOTNYCH RODZICÓW

DLA DZIECI BEZ ORZECZENIA
"MALUCH - CZAS NA START!

KROK 1
"WYJŚCIE ZE SZKLANEJ KULI "- STARTUP

Program dla dzieci z podejrzeniem autyzmu,
bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
obejmujący 4 godziny zajęć indywidualnych tygodniowo,
2 godziny adaptacji z psychologiem
1 godzina zajęć z logopedą
1 godzina zajęć z fizjoterapeutą / terapeutą SI
indywidualny program terapeutyczny szyty na miarę
dostępność miejsc na Działdowskiej,
Solipskiej, Włodarzewskiej
Godziny terapii: indywidualny harmonogra

Program dla dzieci od 2,5 do 6 roku życia
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
z uwagi na autyzm rozpoczynających swoją drogę
z terapią, wymagających dużego
wsparcia indywidualnego, przygotowujący do
programu "Idę chętnie do przedszkola".
Codzienne zajęcia indywidualne z psychologiem,
logopedą i fizjoterapeutą / 15 zajęć tygodniowo
Integracja w małej grupie rówieśniczej,
Godziny terapii: 13:00-16:00

KROK 2
"IDĘ CHĘTNIE DO PRZEDSZKOLA" Program Idę chętnie do przedszkola – dla dzieci od 3 do 6 roku
życia, nastawiony na wydłużanie terapii podczas zajęć w małych
grupach, przygotowujący do integracji lub programu TUS
Codzienna terapia w grupach maks. 4 osobowych
Logopedia, psycholog i fizjoterapia z elementami SI
w wymiarze 3 -5 zajęć / tydzień
Realizacja podstawy programowej MEN w oparciu o pracę
z podręcznikiem
Terapia w godzinach 8:00-12:20 (Działdowska), 8:00-12:20
(Solipska) lub 8:00-13:00 (Włodarzewska)
dodatkowa opieka popołudniowa (świetlica) do 14:30/ 16:30/
17:00
TRZY
WOLA - ul. Działdowska 12 , 8:00-16:30
LOKALIZACJE OCHOTA - ul. Włodarzewska 65 D, 8:00-17:00
W WARSZAWIE STARE WŁOCHY - ul. Solipska 8 A, 8:00-17:00

KROK 3
"ZERÓWKA - ROCZNE
PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE"
Program TUS – dla dzieci od 6 do 8 roku życia objętych
obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego,
werbalnych i poznawczo wysoko funkcjonujących,
przygotowujący do integracji w szkole
Codzienna terapia w grupach maks. 5 osobowych
Logopedia, psycholog i fizjoterapia z elementami SI
w wymiarze 2-3 zajęć / tydzień
Realizacja podstawy programowej MEN w oparciu o
pracę z podręcznikiem
Trampolina do integracji, Trening Umiejętności w
Sytuacjach życiowych

www.malekajtki.pl
tel: 501 042 239 @:rekrutacja@malekajtki.pl
FB: www.facebook.com/malekajtki/

