Gabinet Logopedyczny ZIELONY SŁOŃOŃ
Monika Jędrzejczak-Wieczorekdrzejczak-Wieczorek
ul.Żeromskiego 1A, 26-411 Rusinóweromskiego 1A, 26-411 Rusinów
tel. 693 333 797
www.zielonyslon-gabinetlogopedyczny.pl

Usługa
Diagnoza logopedyczna
Terapia logopedyczna

Czas
Cena
W zależności od 90 zł
potrzeb
30 min.
40 zł

Dla kogo: cykl spotkań terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem /w zależności od
potrzeb /min. takich narzędzi jak: Słuchawki Forbrain, Screeningowy Audiometr Tonalny SAT II, dr
Neuronowski

Terapia logopedyczna – pakiet

4x30 min.

140 zł

30 min.

35 zł

60 min.

60 zł

30 min.

30 zł

30 min.

30 zł

30 min.

210 zł

Dla kogo: cykl spotkań terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem /w zależności od
potrzeb /min. takich narzędzi jak: Słuchawki Forbrain, Screeningowy Audiometr Tonalny SAT II, dr
Neuronowski. WYBIERAJĄC TĘ OPCJĘ OSZCZĘDZASZ!

Konsultacja logopedyczna
Dla kogo: dla rodziców i opiekunów, którzy mają pytania związane z rozwojem mowy swojego
dziecka, terapią, profilaktyką itp.

Terapia dysleksji
Dla kogo: dla dzieci ze zdiagnozowaną dysleksją, z grupy ryzyka dysleksji, a także jeśli dziecko ma
trudności w czytaniu i pisaniu na etapie rocznego przygotowania szkolnego, w klasach I-III i starszych

Terapia dysleksji
Dla kogo: dla dzieci ze zdiagnozowaną dysleksją lub z grupy ryzyka, a także jeśli twoje dziecko ma
trudności w czytaniu i pisaniu na etapie rocznego przygotowania szkolnego, w klasach I-III i starszych

Trening koncentracji Play Attention
Dla kogo: Przeznaczony dla dzieci, które nie potrafią się skupić, są nadpobudliwe, mają problemy z
rozumieniem zadań itp. system oparty na technice edufeedbacku, umożliwia użytkownikowi
sterowanie grami za pomocą koncentracji.

Diagnoza KORP
Dla kogo: dla dzieci od 1. miesiąca życia do 9. roku życia.
Test Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego jest narzędziem przeznaczonym do wstępnej oceny
rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz
zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego

Kinesiotaping

Jedna aplikacja 10 zł

Dla kogo: dla osób m.in. przy problemach z domykaniem ust, wspierająco
w wadach wymowy np. seplenienie międzyzębowe, brak pionizacji języka. Metoda wspomagająca
funkcjonowanie mięśni, polega na sensorycznym oddziaływaniu na układ mięśniowo-powięziowy.
Jest to terapia wspomagająca i uzupełnia dotychczasowe działania logopedy.
W gabinecie używamy plastrów najwyższej jakości rekomendowanych przez K-Taping Academy.

Współpraca z placówkami oświatowymi
Dla kogo: dla podmiotów oświatowych i nie tylko… Jeśli chcesz przeprowadzić badania przesiewowe
w swojej szkole, przedszkolu itp., zorganizować szkolenie dla pracowników, spotkanie dla uczniów…
lub masz inną propozycję współpracy

Nieobecności proszę zgłaszać z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 18:00
Niezgłoszona nieobecność skutkuje naliczeniem opłaty za wizytę!
ZAPYTAJ O ZNIŻKĘ DLA RODZEŃSTWA!!!

Cena
ustalana
indywidual
nie

