
 

 

 

O powiększaniu strefy 
sukcesów uczniów i nauczycieli 

Materiały dla psychologów i pedagogów szkolnych   



 
 
 
Oferta dla  
psychologów  
i pedagogów  
szkolnych  
 
kontakt  
malgorzata.taraszkiewicz@wp.pl 
i 



 
Oferta dla  
psychologów  
i pedagogów  
szkolnych  
 
Testy dla uczniów z klas 4-8  

 
TESTY do diagnozy zakłóceń i zaburzeń  
rozwojowych  w ramach  profilaktyki trudności  
szkolnych u dzieci z klas 1-3  
+ podręcznik dla psychologa, pedagoga , 
nauczycieli. 
 
Zestaw ten został przetestowany w grupie 320 dzieci   
w wieku od 5 do 10 lat oraz ich nauczycieli  i rodziców  
pod kątem uzyskiwanych wyników, bezpieczeństwa,  
łatwości wykonania, rozumienia instrukcji.   
 
Zadania można powtarzać wielokrotnie. 

 
kontakt  
malgorzata.taraszkiewicz@wp.pli 



Oferta dla  
psychologów  
i pedagogów  
szkolnych  
 
Testy dla uczniów z klas 4-8  
do diagnozy  
Indywidualnego  
Profilu Uczenia się IPU 
  
 
4 testy + podręcznik 
 
Testy zostały zweryfikowane w grupie 3 tys. uczniów  
pod kątem uzyskiwanych wyników, bezpieczeństwa, łatwości wykonania, rozumienia instrukcji.   
Zadania można powtarzać wielokrotnie. 
 

 
kontakt  
malgorzata.taraszkiewicz@wp.pli 



W zestawie  
17 plakatów 

17 plakatów edukacyjnych do 

wykorzystania w czasie warsztatów  

z uczenia się z uczniami  

lub przeprowadzenia szkolenia  

dla nauczycieli. 

 

 

Przygotowane do druku  

od formatu A4 do B1 

 

 



Plakaty 



Plakaty 



Karty OSU  

Przygotowane do druku format  A5 i A4.  

 

100 kart OSU 

do wykorzystania w czasie warsztatów   

z uczenia się z uczniami lub na lekcjach 

i/lub przeprowadzenia szkolenia  

dla nauczycieli. 

 

Polecamy laminację Kart. 

 



Karty OSU  



Karty OSU  10 kart Aktywności grupowe i po 15 kart na każdy stan  



Karty OSU  10 kart Aktywności grupowe i po 15 kart na każdy stan  



Scenariusze warsztatów  
z uczenia się dla uczniów z klas 1-3 i 4-8  

1. Warsztaty z uczenia się dla klas 1-3 

       zestaw scenariuszy do realizacji przez 3 lata, 

       w tym nietypowe sprawdziany z j. polskiego  

        i matematyki . 

 

2. Warsztaty z uczenia się dla klas 4-8 

       w tym warsztaty z kreatywnego myślenia. 

         

 

 



Cennik  

kontakt  malgorzata.taraszkiewicz@wp.pli 
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MOTTO  

 

Żadne dziecko  

   nie planuje  zostać  

słabym uczniem   

ani uczniem 

   z problemami  wychowawczymi… 

 

Słabe osiągnięcia szkolne  

są najczęściej efektem 

 braku  umiejętności uczenia się  

i / lub zablokowanych możliwości  

uczenia się. 


