
Sedmikráska Brno
Mateřské centrum

Těší se na Vás:  Ing. et Bc. Kateřina Grunová (lektorka osobního rozvoje) 

Matka třech dětí s bohatou praxí v oblasti aktivit pro rodiče s dětmi, praktikování principů
bezplenkové komunikační metody (přirozené hygieny nemluvňat) a kontaktního rodičovství - od

společného cvičení až po podpůrné skupiny pro maminky. Je terapeutkou a facilitátorkou metody 
Access Consciousness, která pomáhá podporovat lidi v tom být sami sebou, která přináší do života 

lehkost, radost a pomáhá odstranit stres a psychické problémy.

  
... pak přijměte pozvání na kurz v rámci projektu

Sedmikráska pro rodinu v pohodě ... aneb "komunikace bez legrace"

Rezervace a další informace na: www.mcsedmikraskabrno.cz, e-mailu:  mcsedmikraska@volny.cz,

v MC Sedmikráska na Oblé 51, nebo na mob.: 773 907 909 

MÁMOU VE ZDRAVÉM RYTMU
 S MIMINKEM DO 1 ROKU

Aktivity projektu: Sedmikráska pro rodinu v pohodě ... aneb "komunikace bez legrace"
jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV 

Kdy a kde:

Chcete se dozvědět, jak podpořit zdravý psychomotorický vývoj dítěte do věku 1 roku ?
 Jste nastávající maminka nebo maminka dítěte ve věku do 1 roku ?

O čem bude řeč:

v Mateřském centru Sedmikráska Brno Oblá 51, Brno - Nový Lískovec

Pátek 2. 12. 2022, 9 - 12 hod. (minimálně pro 8 osob) 
cena: 100 Kč/osobu

Přihlášky nejpozději do 25. 11. 2022
Děti (zejména ty nejmenší), které nebudou výrazně narušovat výklad lektora, mohou být na přednášce 
přítomny.

Praktický kurz pro nastávající maminky a maminky miminek do 1 roku, 
ve kterém se budeme věnovat tomu, jak s miminkem manipulovat, jak ho
chovat, zabavit ... abychom podpořili jeho zdravý psychomotorický vývoj. 
Nedílnou součástí kurzu bude také podpora maminek jako tvůrkyň rodinné
pohody. Budeme se bavit o tom, jak se udržet v psychické pohodě, 
jak komunikovat s rodinou, partnerem, jak je zapojit do péče o miminko, 
abychom i my mámy měly možnost být samy sebou.
Nebude chybět přehled psychomotorického vývoje miminka do 1 roku.
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