Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.
srdečně zve na setkání klientských rodin

Podpora komunikace u dětí II.
Pojďme si povídat - třeba i rukama
Navazující setkání

KDY:

Sobota 5. října 2019
14:00 -17:00 hodin - Společný program
17:00 -17:30 hodin - Individuální konzultace

KDE:

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.
Bělehradská 389, Pardubice

Setkání vedou:
Mgr. Zuzana Sýkorová a Mgr. Martina Sádovská

Přihlášky a informace:
Mgr. Martina Petelíková
petelikova@ranapece-pce.cz
730 891 141

Pojďme si povídat - třeba i rukama II.
Navazující setkání

Vážení rodiče,
zveme Vás na jednodenní navazující setkání, na kterém si budeme povídat
a ukazovat, jak dál rozvíjet komunikaci s Vaším dítětem.
Toto setkání je určeno pro všechny, kteří již s námi na jednodenním nebo
vícedenním setkání znakovali, a teď si chtějí něco zopakovat nebo chtějí jít
o kousek dál. Je možné, že jste začali, něco se zadrhlo a Vy už vůbec
neznakujete. Ale přesto to chcete zkusit znovu. Nebo jste se do znakování pustili,
leccos jste se už Vy i Vaše dítě naučili, ale teď chcete povzbuzení nebo taky
nasměrování, kam se vypravit dál. Nabízíme Vám jednodenní setkání, kde
si všichni společně budeme povídat o tom, co nám pomáhá rozvíjet komunikaci
s dětmi, na jaké vychytávky jsme přišli, a co naopak naše úsilí maří.
Zopakujeme s Vámi to, co už ze znakování umíte, přidáme nové znaky, říkanky,
písničky, nezapomeneme ani na pohádku. Co třeba tu "O koťátku"? Hodně času
věnujeme sdílení zkušeností, Vašich, našich... Těšíme se na to, co se od Vás
nového dozvíme, jaké fígle nám prozradíte, rádi společně probereme překážky,
které na ty, kteří znakují, po cestě číhají.
Když budete chtít, můžeme mluvit o přechodu od znakování k řeči, nebo
doplnění znakování jinými způsoby (třeba fotkami, obrázky...).
Setkání povedou a věnovat se Vám budou:
Mgr. Martina Sádovská (logopedka)
Mgr. Zuzana Sýkorová (poradkyně rané péče)
Kde? V herně Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s.
Kdy? V sobotu 5. října 2019 od 14:00 do 17:30 hodin (společný program
je plánován do 17:00 hodin, poté následuje půlhodina pro individuální dotazy).
Jak? Ve společném rozhovoru, ukazování, znakování. Počítáme s přítomností
dětí, bude to tedy živé, dynamické. Přestávky pro vydechnutí a svačinku
(k dispozici je kuchyňka s rychlovarnou konvicí a mikrovlnkou) budou
realizovány podle potřeby.
Co s sebou? Pití a svačinky, ochotu vyzkoušet si znaky naživo.
S kým přijít? Pokud se zúčastní více členů rodiny (oba rodiče, prarodiče, starší
sourozenci), mohou se následně všichni podpořit, nabídnout dítěti znaky z více
stran, a tak mu usnadnit vstup do světa povídání si rukama.
Na realizaci kurzu se podílí tým Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s.
Přihláška na setkání je podmínkou účasti, kapacita účastníků je omezena.
Přihlášky přijímá a všechny dotazy zodpoví:
Mgr. Martina Petelíková: telefon: 730 891 141; email: petelikova@ranapece-pce.cz
Těšíme se na Vaši účast, tým Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s.

