
Miejsce dla Kobiet, stworzone przez Kobiety Centrum Rozwoju Dziecka
+48 570 577 677

laloba.pl
laloba.centrum

rozwojdziecka@laloba.pl
30-611 Kraków | ul. Beskidzka 30C

Sesje terapeutyczne
 30 min 60 min 30 min 60 min

WWR z aktualną opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez  
Zespół Orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Terapia integracji sensorycznej/ terapia ręki  70,- 120,-
Terapia logopedyczna   70,- 120,-
Nauka czytania*   70,- 120,-
Przygotowanie szkolne (4-7 lat) 4 x 30min   250,-

Pakiety - PROMOCJA!**

4 sesje 30 minutowe   230,-
4 sesje 60 minutowe   400,-

* Zajęcia w ramach pakietów nie mogą być „odrabiane”. Wyjątek stanowi nieobecność terapeuty

Zajęcia do wykorzystania w ciągu 4 tygodni od daty pierwszych zajęć.

  60,- 110,-
  60,- 110,-
  60,- 110,-
   200,-

   200,-
   380,-

Konsultacja wprowadzająca
Konsultacja z logopedą / neurologopedą   150,-
Konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej  150,- 

Czas trwania konsultacji wprowadzającej - do 60 minut

15 % zniżki dla dzieci z przedszkoli Laloba oraz realizujących WWR  

Zajęcia dla dzieci

Hopsasanki i zajęcia ruchowe 
z elementami Integracji Sensorycznej

Zajęcia próbne (tylko 1 raz)   25,-
Karnet 4 zajęć ważny 5 tygodni  160,- 
Karnet 8 zajęć ważny 5 tygodni  240,- 

Przy zakupie karnetu należy wybrać konkretne zajęcia. 

Zniżka za zajęcia dla dzieci z przedszkoli Laloba -10%

TUS
Trening Umiejętności społecznych  
dla dzieci w wieku przedszkolnym

Cykl 10 zajęć + konsultacja z rodzicem / dzieckiem   600,-

Możliwość płatności w dwóch ratach: każda rata po 350 zł  
pierwsza rata przed rozpoczęciem, druga max przed 5 zajęciami 

Nie ma możliwości odrabiania zajęć. 

Zniżka za zajęcia dla dzieci z przedszkoli Laloba -10%

Diagnoza terapeutyczna
Diagnoza logopedyczna (czas trwania do 2 godz.)   250,-
Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej (do 2,5 godz.) 350,- 
Ocena rozwojowa niemowlaka (60 minut)   160,-

15 % zniżki dla dzieci z przedszkoli Laloba oraz realizujących WWR  

 

bezpłatnie bezpłatnie

Zajęcia dla dzieci
Sesje terapeutyczne
Cennik

Cena dla dzieci  
z przedszkoli LaLoba

Dodatkowa opinia specjalisty 
Kolejna / inna niż przy diagnozie   100 zł


