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Detské centrum - pre dospelých s demi - Baby Signs® seminár
pre rodičov
« späť na kurzy dospelých s deťmi

Čo je znaková reč a Baby Signs® program
Naučiť sa hovoriť nie je jednoduché. Napriek tomu sú všetky deti do veku 3,5 až 4 rokov (až na malé
výnimky), schopné viesť zmysluplnú konverzáciu. Viete ale, že dieťa komunikuje s okolím už od
narodenia? A viete Vy ako komunikovať s dieťaťom v období pokiaľ nevie vyjadriť slová? Cieľom Baby
Signs® programu je pomôcť rodičom, ukázať im cestu a spôsob ako naplniť túžbu Vášho dieťaťa
komunikovať, ktorú každé dieťa má ešte predtým, než je schopné hovoriť a používať slová.

Znaková reč a vyjadrovanie sa pomocou znakov umožní deťom predvádzať znaky, ktorými vyjadria
svoje potreby, myšlienky a pocity.

Predstavíme Vám:
históriu programu
vedecký výskum, na ktorom je program založený
prínosy programu a rodiny, ktoré ho ocenili a zaradili do svojho každodenného života

Dozviete sa:
ako spoznáte, kedy je pre vaše batoľa najvhodnejší čas začať
ako znakovú reč učiť
ako priebeh vývoja komunikácie prebieha a ako rozpoznať známky pokroku
naučíte sa prvých 16 znakov a pozriete si krátke inštruktážne videá, ktoré vám ukážu ako
znakovanie v praxi vyzerá

Na kurze získate aj hodnotné výukové materiály, ktoré Vám pomôžu so znakovaním začať ako aj zaradiť
ho do života s vašim dieťatkom.

Dvojhodinový seminár vedený certifikovanou inštruktorkou, pri ktorom sa dozviete všetko čo
potrebujete k tomu, aby ste začali s programom znakovej reči Baby Signs®.

Seminár je robený zábavnou a interaktívnou formou. Zoznámite sa pri nich s inými mamičkami a
oteckami, ktorí so znakovaním začínajú.

Prečo = dôvod rozhodnúť sa
Predstavíme Vám:
históriu programu
vedecký výskum, na ktorom je program založený
prínosy programu a rodiny, ktoré ho ocenili a zaradili do svojho každodenného života

Dozviete sa:
ako spoznáte, kedy je pre vaše batoľa najvhodnejší čas začať

ako znakovú reč učiť
ako priebeh vývoja komunikácie prebieha a ako rozpoznať známky pokroku
naučíte sa prvých 16 znakov a pozriete si krátke inštruktážne videá, ktoré vám ukážu ako
znakovanie v praxi vyzerá

Na kurze získate aj hodnotné výukové materiály, ktoré Vám pomôžu so znakovaním začať ako aj
zaradiť ho do života s vašim dieťatkom.

Ako
Dvojhodinový seminár vedený certifikovanou inštruktorkou, pri ktorom sa dozviete všetko čo
potrebujete k tomu, aby ste začali s programom znakovej reči Baby Signs®.

Seminár je robený zábavnou a interaktívnou formou. Zoznámite sa pri nich s inými mamičkami a
oteckami, ktorí so znakovaním začínajú.

Podmienky: Prvý seminár zrealizujeme v marci 2011 o termíne Vás budeme informovať telefonicky,
alebo mailom.

Prihláste sa už dnes a získajte 20% zľavu

pri zaplatení kurzovného do 1.3.2011

automaticky získavate 20% zľavu z celkovej ceny kurzu
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