
DNY ZDRAVÍ 
pøednášky a semináøe (nejen) o rodinì a rodièovství pro maminky, tatínky, babièky a dìdeèky

Místo konání:  Mateøské centrum Kuøátko (Klub Junior), Na Okruhu 1/395, Praha 4  Libuš
Jednotný pøíspìvek úèastníka na akci:  40 Kè /dospìlý, dìti  s sebou - zdarma
V cenì zapoèítána možnost využití dìtské  herny, káva nebo èaj pro rodièe a pitíèko pro dítì

ØÍJEN  2010
CENTRUM  je OTEVØENO  vždy MINIMÁLNÌ 15 MINUT PØED ZAÈÁTKEM PØEDNÁŠKY

rodièovských kompetencí.

 27.10 støeda      10:00-12:00  Jak co nejlépe podpoøit osobnostní rozvoj svého dítìte aneb  Domácí 
„hraní“ trochu jinak s lektorkou programu Domácího  vzdìlávání Danou Klímovou. 

Kontakt pro pøípadné dotazy:  
Kateøina Tomešová, kuratkomc@seznam.cz,  tel.777 001719
Webový kontakt: www.kuratko.mistecko.cz TÌŠÍME SE NA VAŠI NÁVSTÌVU ! Vaše MC 
Kuøátko

Èinnost MC Kuøátko podporují v roce 2010 v rámci svých grantových programù na Podporu rodiny 
Ministerstvo práce a sociálních vìcí a Programu na podporu a rozvoj volnoèasových aktivit Mìstská èást 
Praha-Libuš
                                          

v Libuši a Písnici

5.10. úterý 10.00-11.30 Bylinky jako prevence a lék  pøijïte a provoòte se mastmi a krémy 

(p.Vašatová)

7.10. ètvrtek 10.00-12.00 Zásady kooperativního vyjednávání aneb jak si navzájem porozumíme - jak 

vhodným zpùsobem a jakou formou  (nejen) v rodinì vyjednávat se dozvíte 

od  lektorky D.Vrabcové 

11.10. pondìlí  16.30-18.30 Vývojová psychologie -mladší školní vìk.pubescence,adolescence  informaèní 

beseda s psycholožkou V.Janèovou øešící napø.problémy spojené s výchovou 

v daných obdobích, vznik „prvních partnerství“ , chápání sexuality  u teenagerù 

aj. Dotazy vítány. 

13.10. støeda   16.00-18.00  Logopedie - Jak rozpoznat  a jak pøedcházet poruchám uèení u dìtí .Logopedka 

a spec pedagožka Š.Wagenknechtová Vám poradí, èeho si u malých dìtí, 

pøedškolákù èi školákù všímat,abyste jako rodièe mohli vèas rozpoznat 

pøípadné nesrovnalosti  a vyhledali  vhodné odborné poradenství.

19.10 úterý    10.00-11.30 Veselý zeleninový had  - výtvarná dílnièka „do kuchynì“ aneb  i s jídlem mùže. 

být zábava. Spoleènì si vyrobíme  zeleninového hada,kterého potom sníme . 

S sebou  zelenou okurku a žlutou/ èervenou papriku,øedkvièky 

20.10. støeda    9.30-11.30 Vývojová psychologie  prenatální obd.až mladší školní vìk (napø. vývoj dìtské 

kresby,dìtské syndromy,výchovné styly, vstup dítìte do školy) s psycholožkou 

V.Janèovou. Prostor pro dotazy. Zaèátek v 9.30 hod.! Dotazy vítány

21.10. ètvrtek    10.00-12.00 Zpùsoby øešení konfliktù a sporù (nejen) v rodinì v D.Vrabcovou.

25.10. pondìlí     6.30-18.30 Rozvoj partnerství a rodièovství: interaktivní a zážitkovou formou vedený 

workshop zamìøený na rozvoj a prohlubování vztahù mezi partnery a jejich 

dìtmi  a na posílení rodièovských kompetencí.

 27.10. støeda    10.00-12.00  Jak co nejlépe podpoøit osobnostní rozvoj svého dítìte aneb  Domácí „hraní“ 

trochu jinak s lektorkou programu Domácího  vzdìlávání Danou Klímovou. 

Kontakt pro pøípadné dotazy:  Kateøina Tomešová, kuratkomc@seznam.cz,  tel.777 001 719
Webový kontakt: www.kuratko.mistecko.cz 
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