Webinář pro ženy

Babinec aneb dámský klub

Kde: v prostředí Microsoft Teams
Kdy:

v úterý 30.3.2021 od 20:30 –do 22:00 hodin

Na co se můžete těšit:
➢ na podpůrnou skupinu žen zaměřenou na empatické sdílení, sesterskou podporu…
➢ na aktivní naslouchání a sdílení aktuálních ženských témat týkajících se výchovy dětí,
osobního růstu, duševního zdraví…
➢ prostřednictvím kreativních a zajímavých aktivit najdete možnost občerstvit svoji duši
i tělo a načerpat sílu
Milé dámy, přijměte pozvání do ojedinělého dámského klubu. Babinec vznikl jako moje
odpověď na to, co v současné době prožíváme. Jsem žena, matka tří dětí, muzikoterapeutka,
která vnímá potřebu sociálního kontaktu s ostatními ženami napříč věkovými kategoriemi.
Cítím potřebu nabídnout pomocnou ruku všem ženám, které potřebují bezpečnou náruč.
Ženám, které se v " době covidové" cítí vyčerpané, ztracené.
Naše první jarní setkání Vám nabídne ochutnávku zajímavých relaxačních technik a typy,
které Vám pomohou cítit se lépe.
V případě zájmu pište na emailovou adresu alenavlkova@email.cz. Obratem Vám zašleme
info k webináři a pozvánku na Microsofr Teams.
Cena webináře: 299,-Kč
Těším se na Vás
Alena Vlková

Webinář pro rodiče

Jak pracovat s levákem

Kde: v prostředí Microsoft Teams
Kdy: středa 31.3.2021 od 18:00-20:00 hodin
Na co se můžete těšit:
Odpovím na otázky : Co očekávat od leváka?
➢ Co by měl vědět rodič leváka?
➢ Naučím Vás aktivity a hry vhodné pro rozvoj prostorového vnímání
➢ Ukážu Vám možnosti systematického rozvoje pozornosti
➢ Naučím Vás rozcvičku pro lepší koordinaci mozkových hemisfér
Webinář je určený všem rodičům, kteří mají doma leváka a chtějí vědět, jak ho
správně připravit na psaní.
Budeme hovořit o typech laterality a vývoji lateralizace u dětí.
Získáte přehled o konkrétní o základních směrech ve výchově levorukého dítěte
a seznámíme se s pomůckami pro leváky.
Zájemci se mohou přihlásit na emailu alenavlkova@email.cz a obratem Vám
zašleme info k webináři a pozvánku na webinař na Microsoft Teams.
Cena webináře: 299,-Kč/ 2hodiny
Těším se na Vás
Mgr.Alena Vlková

Webinář pro rodiče
Jak naučit dítě správně držet tužku?

Kde: v prostředí Microsoft Teams
Kdy: pondělí 29.3.2021 od 18:00-20:00 hodin
Na co se můžete těšit:
• Na spoustu zajímavých a praktických rad i s ukázkami od speciálního pedagoga s 25letou
praxí
• Ukážeme si, jak se správně drží tužka a postup , jak správný úchop dítě naučit, jak se
správně sedí v...
• Povíme si o vhodných pomůckách pro podporu správného úchopu
• Naučím Vás kreativní rozcvičku na jemnou s plastelínou...
• Prostor bude i na Vaše dotazy.
Webinář je určený všem rodičům, kteří se chtějí dozvědět, na jak krok za krokem dovést dítě
ke správnému úchopu v předškolním věku. Na své si přijdou jak rodiče batolat, tak rodiče
budoucích prvňáčků. Představíme si spousty praktických rad, získáte přehled o pomůckách a
o tom, co dělat, když grafomotorická úroveň neodpovídá zralému prvňáčkovi atd..
Zájemci se mohou přihlásit na emailu alenavlkova@email.cz a obratem Vám zašleme info k
webináři a pozvánku na webinař na Microsoft Teams.
Cena webináře: 299,-Kč/ 2hodiny
Těším se na Vás
Mgr.Alena Vlková

Webinář pro rodiče
Jak u dětí rozvíjet pozornost

Kde: v prostředí Microsoft Teams
Kdy: středa 24.3.2021 od 18:00-20:00 hodin
Na co se můžete těšit:
➢ Odpovím na otázky : Jak zlepšit pozornost Vašeho dítěte? Jak vůbec
pozornost u dětí funguje a jak se rozvíjí?
➢ Naučím Vás aktivity a hry, které rozvíjejí pozornost
➢ Ukážu Vám možnosti systematického rozvoje pozornosti
➢ Naučím Vás rozcvičku pro lepší koordinaci mozkových hemisfér
Webinář je určený všem rodičům, kteří se chtějí dozvědět, na jaké úrovni by
měla být rozvinutá pozornost u dětí v předškolním věku. Na své si přijdou jak
rodiče batolat, tak rodiče budoucích prvňáčků. Budeme hovořit o důležitých
meznících ve vývoji složek pozornosti, získáte přehled o konkrétní úrovni
kognice odpovídající zralému prvňáčkovi atd..
Zájemci se mohou přihlásit na emailu alenavlkova@email.cz a obratem Vám
zašleme info k webináři a pozvánku na webinař na Microsoft Teams.
Cena webináře: 299,-Kč/ 2hodiny
Těším se na Vás
Mgr.Alena Vlková

Webinář pro rodiče
Rozvoj motoriky u předškoláků

Kde: v prostředí Microsoft Teams
Kdy: úterý 23.3.2021 od 18:00-20:00 hodin
Na co se můžete těšit:
➢ Na spoustu zajímavých a praktických rad i s ukázkami od speciálního pedagoga s
25letou praxí
➢ Ukážeme si, jak se správně drží tužka a jak můžete svému dítěti pomoci, když se mu
standartní úchop nedaří.
➢ Naučím Vás jednoduchou rozcvičku na jemnou a hrubou motoriku...
➢ Prostor bude i na Vaše dotazy.
Webinář je určený všem rodičům, kteří se chtějí dozvědět, na jaké úrovni by měla být
rozvinutá motorika u dětí v předškolním věku. Na své si přijdou jak rodiče batolat, tak rodiče
budoucích prvňáčků. Budeme hovořit o důležitých meznících ve vývoji motoriky, získáte
přehled o grafomotorické úrovni odpovídající zralému prvňáčkovi atd..
Zájemci se mohou přihlásit na emailu alenavlkova@email.cz a obratem Vám zašleme info k
webináři a pozvánku na webinař na Microsoft Teams.
Cena webináře: 299,-Kč/ 2hodiny
Těším se na Vás
Mgr.Alena Vlková

Webinář pro rodiče

Jak zvládat emoce dětí?

Kde: v prostředí Microsoft Teams
Kdy: úterý 30.3.2021 od 18:00-20:00 hodin
Na co se můžete těšit:
•
•
•
•
•
•

Na spoustu zajímavých a praktických rad i s ukázkami od speciálního
pedagoga s 25letou praxí
Dozvíte se, co je to EQ a proč je důležité rozvíjet její složky
Pojíme si důležité informace o základních emocích
Ukážeme si způsoby, jak dítě naučit pracovat s emocemi
Ukážu Vám několik výborných her a pomůcek pro podporu zdravého
emocionálního vývoje dětí
Prostor bude i na Vaše dotazy.

Webinář je určený všem rodičům, kteří se chtějí dozvědět, na jak krok za krokem rozvíjet EQ
dítěte.
Zájemci se mohou přihlásit na emailu alenavlkova@email.cz a obratem Vám zašleme info k
webináři a pozvánku na webinař na Microsoft Teams.
Cena webináře: 299,-Kč/ 2hodiny
Těším se na Vás

Mgr.Alena Vlková

Webinář pro rodiče

Společné tvoření aneb jak rozvíjet mozek
dítěte při hře

Kde: v prostředí Microsoft Teams
Kdy: pondělí 29.3.2021 od 18:00-20:00 hodin
Na co se můžete těšit:
•
•
•
•
•

Na spoustu zajímavých a praktických rad i s ukázkami od speciálního
pedagoga s 25letou praxí
Ukážeme si, jak se správně drží tužka a postup , jak správný úchop dítě naučit,
jak se správně sedí v...
Povíme si o vhodných pomůckách pro podporu správného úchopu
Naučím Vás kreativní rozcvičku na jemnou s plastelínou...
Prostor bude i na Vaše dotazy.

Webinář je určený všem rodičům, kteří se chtějí dozvědět, na jak krok za krokem dovést dítě
ke správnému úchopu v předškolním věku. Na své si přijdou jak rodiče batolat, tak rodiče
budoucích prvňáčků. Představíme si spousty praktických rad, získáte přehled o pomůckách a
o tom, co dělat, když grafomotorická úroveň neodpovídá zralému prvňáčkovi atd..

Zájemci se mohou přihlásit na emailu alenavlkova@email.cz a obratem Vám zašleme info k
webináři a pozvánku na webinař na Microsoft Teams.
Cena webináře: 299,-Kč/ 2hodiny
Těším se na Vás
Mgr.Alena Vlková

Webinář pro rodiče
Co má umět budoucí prvňáček

Kde: v prostředí Microsoft Teams
Kdy: pondělí 29.3.2021 od 20:00-22:00 hodin
Na co se můžete těšit:
➢ Odpovím na otázky : Co má umět předškolák před nástupem do školy? Jaké
klíčové kompetence je třeba rozvíjet u budoucích prvňáčků? Co to znamená, že je
dítě školsky nezralé?
➢ Ukážu Vám možnosti systematického rozvoje dílčích funkcí mozku, naučím Vás
rozcvičku pro lepší koordinaci mozkových hemisfér, vyzkoušíme si hry, které
efektivně stimulují rozvoj předškoláka.
➢ Webinář je určený všem rodičům, kteří se chtějí dozvědět, na jaké úrovni mají být
rozvinuté klíčové kompetence u dětí v předškolním věku.
➢ Budeme hovořit o důležitých složkách školní zralosti, získáte přehled o konkrétní
úrovni znalostí a dovedností odpovídající zralému prvňáčkovi atd..
Zájemci se mohou přihlásit na emailu alenavlkova@email.cz a obratem Vám zašleme info k
webináři a pozvánku na webinař na Microsoft Teams.
Cena webináře: 299,-Kč/ 2hodiny
➢ Těším se na Vás
Mgr.Alena Vlková

Kurz grafomotoriky on-line

➢ Individuálně
( po domluvě kdykoliv, dle potřeb klienta)
cena 299,-Kč lekce ( 30 minut)
➢ Skupina
začínáme v pátek 26.3.2021 ve 14:00
(45 minut)
cena za 10 lekcí 1000,-Kč ( skupina)
alenavlkova@email.cz, 777 311 610

