
Rozwój psychoseksualny małych dzieci / Klub Rodziców w ARTzonie online 
 

2.03, godz. 11:00-13:00 

Online: ClickMeeting 

Rozwój psychoseksualny małych dzieci 
Prowadzenie: Paulina Łasak-Ponikło. 

 

Zapisy: 

- formularz Google: KLIKNIJ TUTAJ 

- formularz na stronie www: KLIKNIJ TUTAJ. 

 

Rozwój psychoseksualny wpisuje się w jego ogólny rozwój psychologiczny dziecka. Znając 

poszczególne etapy rozwoju seksualnego oraz czynniki mające wpływ na seksualność 

człowieka, rodzice mogą zadbać o tę sferę rozwoju dziecka już od najmłodszych lat. Podczas 

warsztatu opowiem o etapach rozwoju psychoseksualnego dzieci do lat 7, o zachowaniu 

mieszczącym się normach rozwojowych oraz o tym, które poza nie wykracza.  

 

Prowadzenie: Paulina Łasak-Ponikło – psycholożka, seksuolożka i psychoterapeutka. Od 11 

lat pracuje i prowadzi szkołę rodzenia „Groszki” oraz własną praktykę psychologiczną, w 

ramach której pracuje z rodzicami oczekującymi na dziecko i rodzicami małych dzieci. Wspiera 

ich w budowaniu bezpiecznej więzi z dzieckiem. Swoją pracę opiera na idei wrażliwego i 

odpowiedzialnego partnerstwa w rodzicielstwie. Wierzy, że takie podejście do rodzicielstwa, 

daje możliwość harmonijnego wzrostu i rozwoju każdego członka rodziny. 

 

 

Klub Rodziców w ARTzonie to spotkania w ciepłej i przyjemnej przestrzeni, w której zarówno 

dorośli, jak i dzieci mogą czuć się bezpiecznie. Tutaj rodzice mają okazję wziąć udział w 

zajęciach edukacyjnych, warsztatach oraz spotkaniach ze specjalistami. Korzystając z idei 

naturalnego rodzicielstwa, opartego na nawiązywaniu bliskiej relacji pomiędzy rodzicami a 

dzieckiem i wspólnego spędzania czasu, chcemy wzmacniać i budować więzi rodzinne. 

 

W Klubie Rodziców w ARTzonie nie brakuje spotkań ze specjalistami, takimi jak dietetycy, 

pedagodzy, fizjoterapeuci, doradcy laktacyjni, psycholodzy czy ratownicy medyczni. Nie 

brakuje również warsztatów ogólnorozwojowych dla małych dzieci: zajęć wspomagających 

rozwój metodą Feldenkraisa i Child Space, masażu Shantala, zabaw podłogowych dla dzieci, a 

także ekowarsztatów DIY, na których powstają sensoryczne zabawki, książeczki i tablice 

sensoryczne dla niemowląt.  

 

W Klubie Rodziców organizowane są także spotkania dla osób spodziewających się dziecka – 

warsztaty przygotowujące do porodu. 

 

 

Program Klubu Rodziców w ARTzonie na marzec: 
 

1, 8, 15,22.03, godz. 10:30-11:30 

Online: grupa na Facebooku – KLIKNIJ TUTAJ 

Joga dla rodziców – warsztaty 
Prowadzenie: Olga Lopatina. 

 

*** 

https://forms.gle/L2UfmibUx1fHQk9W6
https://okn.edu.pl/artzona/rozwoj-psychoseksualny-malych-dzieci-2-03-g-1100-1300-zapisy/
https://www.facebook.com/groups/KlubRodzicowARTzona/


 

2.03, godz. 11:00-13:00 

Online: ClickMeeting 

Rozwój psychoseksualny małych dzieci 
Prowadzenie: Paulina Łasak-Ponikło. 

 

*** 

 

03.03, godz. 10:30-13:00 

Online: Zoom 

Mama ma M.O.C cz. 2 - warsztat dla rodziców. Spotkanie w obszarach – myśli, 

odczucia, ciało 
Prowadzenie: Żaneta Lipiec-Goj. 

 

Zapisy: 

- formularz Google: KLIKNIJ TUTAJ, 

- formularz na stronie www: KLIKNIJ TUTAJ. 

 

*** 

9.03, godz. 11:00 

Online: Facebook – KLIKNIJ TUTAJ 

Ekowarsztaty w klubie Rodziców – szyjemy zabawkę sensoryczną (lalka sensoryczna) 

Prowadzenie: Natasza Winiarska.  

 

*** 

 

16.03, godz. 11.00-13.00 

Online: Skype 

Najważniejsi modele życiowi – rodzice, jak skorzystać z danej nam roli, by wprowadzić 

określone wartości w życiu dziecka 
Prowadzenie: Monika Lipowska. 

 

Zapisy: 

- formularz Google: KLIKNIJ TUTAJ, 

- formularz na stronie www: KLIKNIJ TUTAJ. 

 

*** 

23.03, godz. 11:00-12:15 

Online: Zoom lub ClickMeeting 

Rodzic ucieleśniony - warsztaty pracy z ciałem dla rodziców 
Prowadzenie: Zuzanna Dudek 
 

Zapisy: 

- formularz Google: KLIKNIJ TUTAJ, 

- formularz na stronie www: KLIKNIJ TUTAJ. 

 

*** 

 

https://forms.gle/swbDFkiYXQXq16iA7
https://okn.edu.pl/artzona/mama-ma-m-o-c-cz-2-17-02-2021/
http://www.facebook.com/ARTzonaOKN
https://forms.gle/L2UfmibUx1fHQk9W6
https://okn.edu.pl/artzona/najwazniejsi-modele-zyciowi-rodzice-jak-skorzystac-z-danej-nam-roli-by-wprowadzic-okreslone-wartosci-w-zyciu-dziecka-16-03-g-1100-1300-zapisy/
https://forms.gle/L2UfmibUx1fHQk9W6
https://okn.edu.pl/artzona/rodzic-ucielesniony-warsztaty-pracy-z-cialem-dla-rodzicow-23-03-g-1100-1215-zapisy/


30.03, godz. 11:00 

Online: Facebook – KLIKNIJ TUTAJ 

Ekowarsztaty w klubie Rodziców – szyjemy zabawkę sensoryczną (biedronka 

sensoryczna) 
Prowadzenie: Natasza Winiarska.  

 

*** 

 

Szczegółowe informacje: 
Katarzyna Szczęśniak 

k.szczesniak@okn.edu.pl lub klubrodzicow@okn.edu.pl 

 

Klub Rodziców w ARTzonie 

ARTzona Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida 

os. Górali 4, Kraków, tel. 12 644-38-98 

www.facebook.com/ARTzonaOKN 
 

http://www.facebook.com/ARTzonaOKN
http://www.facebook.com/ARTzonaOKN

