
  

Mateřská škola a jesle 
 
 

NAVAZUJÍCÍ WORKSHOP ZDRAVÁ RODINA V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ 

aneb „Až se něco dozvíte, víte, co teď nevíte.“ 
Jak včas rozpoznat projevy poruch pozornosti a školních dovedností dítěte. 

Návod na to, jak tuto nečekanou změnu v rodině zvládnout s lehkostí a úsměvem. 

 
Opomíjené příčiny dyslexie, dyspraxie, poruch pozornosti a chování. Seznámení s možnými příčinami 

a nástroji k jejich snadnému odstranění. 

Změna situace v rodině a její vnímání dítětem. 

Jak se zbavit zbytečného strachu a obav o dítě, které jsou pro něj jen další zátěží. 

Seznámení s technikami „Jak se zbavit strachu a obav o druhé“. 

KDY: 5.11.2019 od 17-19.30 h.  

KDE: MŠ a JESLE PLAYWISELY, Hornomlýnská 1231, Praha 4 

CENA: pro zákazníky Školky, jeslí a centra PLAYWISELY 

zdarma, jinak Kč 490,- 

Registrace do 4.11.2019: 

recepce@playwisely.cz, tel.: 734840740, www.ssp4.cz 
 

Co Vám to přinese? 

 Například odpovědi na následující otázky: 

Proč mému dítěti vadí hluk? Proč se straní kolektivu? Proč si zakrývá oči při náhlé změně světla? 

Proč se bojí letícího míče? Proč se vám zdá neohrabané? Proč mu nejde jízda na kole?...  

Dokážete se lépe zorientovat v příčinách projevu dítěte a to i v případech ne zcela standartního 

chování. Techniky vedoucí ke zlepšení celkového stavu u dětí, mohou využít i dospělí. 

A také na otázky: 

Proč bych se měl zbavit svého strachu a obav o své dítě? Jak moc ho moje emoce zatěžují? 

Jak moc je důležitá rovnováha v rodině? Jak ji mohu ovlivnit? Jak mohu změnit prožívání svých 

emocí? 

Seznámíte se s metodami, které vám umožní pochopit skrytou sílu emocí a také s možností je 

jednoduše zvládnout. 

 

Daniela Hartlová Monika Váňová 

Speciální pedagog Systemický koučink, EFT, NLP 

Neurovývojová stimulace Celostní přístup ke zdraví 

+420 734 211 106 +420 774 208 10 

www.nvstimulace.cz www.m101.cz 
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