Dilniěka domácího tvoření

Mgr. Kateřina Neubauerová

Dílka jsou technicky nenáročná jak na vyrobu, tak materiál, čas, a
peníze. PotUE, jsou praktická, pro radost a na hrani. Skýtajl radost
z tvotivého procesu. Za pomoci rodičů je zvládnout vyrobit i ti
nejmenšl

Sociálnl pedagog - poradenstvf, lektorka kurzu šátkováni a
preventivně- edukačniho programu "Skola lásky v rodině"
vycházejiclho z dlouholeté praxe terapie pevným objetlm:

www.katkaen.cz

Mateřské centrum Dobiišek
Barevné tvoření pro maminky s dětmi od 2 let
úterý 9.00 -11.00 hodin
Budova pastoraění centrum sv. Tomáše Na Nábfdf

Poradenství a program výchovy láskou,

Budeme experimentovat s barvičkami a různym materiálem
Cílem tvoieni neni dílko, ale radost z tvořivého hraní a poznávání
Tvoření je vhodné pro nejmenši, kteN se nebojí umazat si ručičky.
Maminky se mohou inspirovat, co vše lze během zimních večerů
doma s dětmi společně vyrábět

čili výchovy založené na vzájemném porozuměni
Rodinné a výchovné poradenstvi v systemickém pojed rodiny
Terapie pevným objetůn podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové
Program piednášek s besedou v pojeti výchovy láskou
Rodiěovské kurzy výchovy láskou
Jednodenni seminář výchovy lásku pro rodiče
Výchova láskou dětem - "Jak na krokodý/i sl7Jl11
Kurzy šátkováni - úva7Jlpro novorozence a úva7Jlpro větši děti
Šátkové poradenstvi v domácim prostiedi během šestineděli
Prodej šátku Storchenwiege s šátkovým poradenstvim

1650

Budeme pracovat s:
•

papírovou hmotou, sádrou, pNrodním materiálem
lepidlem, nůžkami a s popirem a s obrázky
I/brol/skovol/ metodou, bavlnkami a látkou
barvičkami, korálky, jiným zajímavým materiálem

Při té příležitosti budeme

Výchova láskou, čili empatická výchova, je koncept, který
•
•
•
•
•
•

neučí říkat fráze, ale vede k uvědomeni si emoci, jejich pojmenování
a zpracování
nedává ve vztazích akcent na rozum, ale na vůli a vnlmánl citů a pocitů
vede pozornost na porozuměni a holistický pohled na sltuact vlastni i těch druhých
vede k pochopení skrze ziskánl informaci ohledně vnlmání, potieb, životnl role a
momentální situace partnera v komunikaci - [dltě, manžel, manželka, rodič, prarodič ... )
ve vychově neteši otázky restrikce, ale prevence: Co dltku scházi, že se ozývá zlobením?
I/čl dovednostem správné emočni konfrontace a rozvljenl bezpodmínečné lásky

učit poznávat barvy, tvary a struktury
rozvljet svol/fantazii a kreativitu
se IIČit pieměnit nevyužitelné v potiebné
moci vyrobit dáreček fcužitku nebo pro radost

Na společné tvoření s Vámi se těší Katka Neubauerová

.•..,.-.~
•.....•••

Přednášky s besedou a kurz šátkování v
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Budova pastoračnl centrum sv. Tomáše Na Nábřežl 1650
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15. 11. 19.00 - 21.00 hod.
Přednáška Pevné objeti jako součást !Jvotnrho stylu s nácvikem správné emočnl konfrontace
29. 11 19.00 - 21.00 hod.
Přednáška Nikdy je to velké peklo s malým andllkem - správná emoční konfronace mezi rodiči a
malými dětmi - praktická stránka PO, základní pravidla výchovy láskou, téma hranic,
6. prosince 17.30 -19. 30 hod.
Kurz šátkování s úvazy pro miminka do 4 měsíců= s Játky Storcbenwiege (maximálně 4 maminky)
Vlee informaci na:

WWW:

katkaen@email.cz

tel: 775 387 989
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Více informaci na:
web: www.katkaen.cz

email: katkaen@email.c

tel: 775387989

