“Mažųjų valdos” ir Šeimos gerovės centras kviečia Klaipėdos tėvelius

Renatos Lazdin seminarai Klaipėdoje
SEMINARAS "VIENAS VAIKAS - 7 INTELEKTAI"

2018 m. kovo 3 d., šeštadienį, 9.30 val. (trukmė apie 3 val.), Šeimos gerovės centre. Registracija +370 607 93992 arba
info@seimosgerovescentras.lt

7 intelektų lavinimo programos autorė, kūdikių akademijos ir vienintelio Lietuvoje keturkalbio vaikų darželio
“Mažųjų valdos” įkūrėja ir vadovė, intelektualaus sūnelio mama Renata Lazdin kviečia kartu surasti atsakymus į šiuos
klausimus:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kodėl ir kokiu būdu tai, ką veikiame pirmaisiais metais formuoja visą mūsų ateitį?
Кaip vaikelio gyvenimą veikia sako meilės dėsnis?
Kaip padėti užtikrinti mažyliui saugią ateitį, laimingą šeimą, gerai apmokamą darbą nuo pat gimimo?
Ko verta mokyti mažylį? Kokiomis metodikomis naudotis?
Kodėl verta mokyti ženklų kalbos ir kodėl verta tai daryti?
Kodėl verta mokyti skaityti, skaičiuoti, kaip suteikti enciklopedinių žinių? Ko siekiame mokydami kūdikį šių
įmantrybių?
English? Русский? Espaniol? Visos! Kaip mokyti užsienio kalbų?
Kaip padėti vaikui tapti sportišku ir paskatinti sveiką kūno raidą?
Kodėl būtina ir kokias pasakas sekti ir/arba skaityti mažyliams?

Seminarą išklausę tėvai turi visas prielaidas efektyviai užsiimti su mažyliu namuose ir tokiu būdu padėti
atsiskleisti neribotoms jų vaiko galimybėms. Seminaras naudingiausias besilaukiančioms šeimoms, arba šeimoms,
močiutėms, tetutėms, turinčioms ikimokyklinio amžiaus vaikų. Seminaro kaina 20 eurų vienam iš tėvų arba 30 eurų porai.

SEMINARAS "NAUJOSIOS KARTOS VAIKAI: TARP MEDIJŲ IR LAISVOJO ŽAIDIMO"
2018 m. kovo 2 d., penktadiеnį, 18.30 val. (trukmė apie 1,5-2 val.) Registracija +370 607 93992 arba
info@seimosgerovescentras.lt

Šis seminaras siūlo įžvalgas apie ypač aktualias šiandienos temas ir iššūkius:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuo ypatingi naujosios kartos vaikai? Kokie iššūkiai kyla juos auginantiems tėveliams?
Kokį poveikį mūsų vaikams daro medijos (viskas, kas liečia skaitmenines laisvalaikio ir mokymosi priemones)?
Persitempęs, neklausantis, irzlus, nepatenkintas vaikas: kodėl ir kaip su tuo susidoroti?
Kaip sumažinti neigiamą medijų poveikį, jei Jūsų vaikas jau labai įnykęs?
Kaip organizuoti medijų vartojimą, kad išpeštume kuo daugiau naudos?
Kas yra tikrasis laisvas žaidimas ir kaip jį organizuoti?
Kodėl laisvas žaidimas būtinas kiekvienam kūrybiškam vaikui?
Kokie yra populiariausi žaislai pasaulyje ir kokių derėtų vengti?
Kodėl būtina ir kokias pasakas sekti ir/arba skaityti mažyliams?

Seminaro kaina 12 eurų.
Apie Renatą Lazdin ir jos iniciatyvas plačiau:
www.7intelektai.lt
mazujuvaldos.wordpress.com
www.enibeni.lt
Seminarų metu galima įsigyti mūsų leidžiamų metodinių priemonių ir knygą “Vienas vaikas – 7 intelektai”.

www.mazuju-valdos.lt
www.facebook.com/mazujuvaldos
www.instagram.com/mazujuvaldos

