
Montessori pokojíček

Jak by mohlo vypadat místo, kam byste 
se chtěli narodit? Co potřebují najít doma 
nejmenší děti do 2,5 let kromě otevřené 
náruče? Jak jim neklást zbytečné překážky 
a naopak připravit ty správné výzvy? 

Společně se zaměříme na to, co malé děti 
kolem sebe opravdu potřebují. A doufáme, že 
vás to překvapí.

Ukážeme si, jak a čím konkrétně vybavit 
dobré místo pro každodenní život nemenších 

8. 2. 2017 v 17 hodin v Elipse
Navštivte www.elipsapce.cz

dětí. Jak uspořádat prostor, jak usnadnit 
sebeobsluhu, jaké obstarat či vyrobit 
pomůcky. Jak podpořit koncentraci. 
Propojíme současné výzkumy mozku 
s našimi zkušenostmi. A nápady budou jen 
padat.

Přineste si prosím s sebou fotku vašeho 
dítěte a fotku či nákres jeho pokojíčku. 
Probereme to společně.

Těší se na vás Dita Dlouhá a Simona Livorová.
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