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                                                  Polkowice, dnia 26.04.2019r. 

   
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

w Polkowicach  
 

59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 
http://www.polkowice.edu.pl 

ZAPRASZA  
Zainteresowanych nauczycieli, terapeutów, pedagogów, psychologów 

NA  KURS DOSKONALĄCY 

 
TERAPIA I ARTETERAPIA RĘKI I STOPY 

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ  
 

18.05.2019r. godz. 9.00-17.00 
19.05.2019r. godz. 9.00-17.00 

(łącznie 18 godzin dydaktycznych) 
 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala szkoleniowa parter) 
 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 06.05.2019r., na podstawie formularza zgłoszeniowego  
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM).  
 
Koszt: 650zł 
 
Cele szkolenia:  

Podczas kursu uczestnicy poznają ćwiczenia i techniki pracy z ręką i stopa oraz sposoby ich 

zastosowania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne, techniki teatralne, techniki lalkowe, malowanie, 

rysowanie, zabawę.  

 
Program : 
1. Struktura i funkcje ręki. 

2. Rozwój manualny dziecka w pierwszych sześciu latach życia. 

3. Praca receptorów a wrażenia dotykowe. 

4. Budowa i funkcje stopy. 

5. Wpływ prawidłowego ukształtowania się stopy na posturę i napięcie mięśniowe. 

6. Wpływ terapii ręki i stopy na: 

- motorykę precyzyjną, 

- motorykę dużą, 

- mowę, 

- inteligencję, 

- emocje, 

- inteligencję sensomotoryczną. 

 

Korzyści: 

Podczas kursu uczestnicy poznają ćwiczenia i techniki pracy z ręką i stopa oraz sposoby ich 

zastosowania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne, techniki teatralne, techniki lalkowe, malowanie, 

rysowanie, zabawę.  
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Prowadząca:  

Koryna Opala-Rybka i Bernadetta Lis 

Koryna Opala Rybka od 18 lat prowadzi Ośrodek Artystyczno- Edukacyjny KORART. Jest 

doświadczonym terapeuta diagnosta i szkoleniowcem. Doświadczenie zdobywała prowadząc  zajęcia 

w różnych miejscach w Polsce i zagranicą (Indie, USA, Singapur, Czechy , Włochy, Niemcy). 

W ośrodku skutecznie prowadzone są terapie dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi. W ośrodku 

pracuję głównie swoja autorska metodą „korart”.  

Benadettan Lis prowadzi Ośrodek ASTO we Wrocławiu i od wielu lat współpracuje z Koryna Opalą – 

Rybką. Jest terapeutą, diagnostą i instruktorem programu Neurosensomotorycznej Integracji 

Odruchów według koncepcji dr Swietlany Masgutowej – szkolenia, praktyki i współpraca z dr 

Masgutową na Międzynarodowych Turnusach Rechabilitacyjnycha także jest specjalista wczesnej 

interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.  

         
 
                                                                      Serdecznie zapraszamy  

                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 

http://www.polkowice.edu.pl/

