
Polešovice, Staré Město, Tučapy, Újezdec, Vážany

     HROU 
K ROZVOJI DĚŤÁTKA

Děti od 3 do 13 let    Cena: 400 Kč

ÚTERÝ  21. 2.  |  16:00 - 17:30 A  ČTVRTEK  23. 2. | 9:30 - 11:00. 

Dozvíte se jak s dítětem komunikovat. Jak si smysluplně hrát v průběhu celého dne. Jak jednoduše 
a nejlépe podpořit jeho všestranný vývoj a získáte informace o potřebách dítěte a možnostech jeho 
vývoje do 1 roku.

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI 
OD 2 DO 12 MĚSÍCŮ

Ahoj Vendi, díky, zde mail, co šel rodičům, zakomponuj to tam, téma navazuje na předchozí, jen konkrétní workshop - hlavní téma TVOŘÍME 
RODINNÉ DOHODY. To, co jsem vyznačil červeně tam nemusí být, ale navazuje to na téma z minula. 
Banner je supr, klidně nech ten samý obrázek, jen tam dej rozpětí času, ať se ví, že je to na 1,5h. Stejně tak na letáku. Děkuji. 

Vážení rodiče,
srdečně zdravím a posílám pozvání na další, v pořadí 5.díl Desatera rodičovského růstu, příští týden úterý 21.2. odpoledne 16.00-17.30 a ve 
čtvrtek 23.2. dopoledne 9.30-11.00. 

Program: 
Tentokráte tematicky TVOŘÍME RODINNÉ DOHODY I. aneb Umím se s dítětem dohodnout a nastavit hranice? Témata komunikace, respektu a 
hranic se čím dál častěji vynořují při práci s rodinou, takže si je ve dvou následujících setkáních přiblížíme. Účastníci si na závěr setkání odnesou 
konkrétní návod jak po krocích vytvořit (I. díl - únor) a zavést (II. díl - březen) rodinné dohody v praxi. Nositeli zkušeností a inspirací budou také 
samotní rodiče.    

Důležité: Jak jsem avizoval v prosinci, v rámci projektu MPSV jsme pro Vás vyjednali nižší cenu, takže od února je účastnický poplatek snížen na 
80 Kč / rodič, 100 Kč / oba rodiče.    

Více zde: http://www.akropolis-uh.cz/desatero-rodicovskeho-rustu

Po desateru probíhá vždy hodinová Relaxace s hudbou a příběhy :) Nácvik autogenního tréninku, hudební poslech a příběhy z různých koutů 
světa pro pobavení i poučení. Více zde: http://www.akropolis-uh.cz/relaxace-s-hudbou-a-pribehy

Pokud Vás napadne někdo, komu by bylo podporou výše uvedené, budu vám velice vděčný za přeposlání tohoto mailu či ústní doporučení. 
Děkuji. 

Hezký den a těším se naviděnou.  

TÁBOR JE DENNĚ 7 17 hodin | KONTAKT: Pavlína Krátká, T: + 420 608 851 095 | –
E: pavlina.kratka@akropolis-uh.cz | ZAJIŠTĚNO: Oběd, pitný režim, pojištění, odměny. 
Je určen pro děti  pracujících rodičů a rodičů aktivně hledajících zaměstnání z MAS Staroměstsko
Pořádá centrum  ve spolupráci a , a Akropolis  MŠ Kostelany MŠ Polešovice ZŠ Nedakonice

        
ÝDOTOVAN  
Ý PŘÍMĚSTSK TÁBOR

 
         

        
                                TVOŘÍME 
RODINNÉ DOHODY I. 

VESMÍRNÉ PUTOVÁNÍ

/
PRO MAS STAROMĚSTSKO
Kostelany nad Moravou, Nedakonice, Ořechov, 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

MŠ POLEŠOVICE
13.–17. 7. 2020
MŠ KOSTELANY NAD MOR.
13.–17. 7. 2020 
AKROPOLIS UH
20.–24. 7. 2020 
ZŠ NEDAKONICE 
27.–31. 7. 2020 


