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Poprzez szeroki wachlarz działań pragniemy stworzyć możliwości rozwoju dla tych, którzy takiej
szansy wcześniej nie mieli. Chcemy pomagać myśleć szerzej, patrzeć dalej i wierzyć, że można
spełniać marzenia. Należy dodać, że przy tym bardzo lubimy dobrze się bawić i wszystko
robimy z uśmiechem.
Prowadzimy zajęcia dla dzieci "LELON Czyta Dzieciom" - pewien tajemniczy LELON, przy
pomocy naszych wolontariuszy czyta małym przyjaciołom bajki i uczy wielu ważnych rzeczy. Są
to ciekawe zajęcia, ale przede wszystkim świetna zabawa.

Godziny otwarcia Klubu:
PONIEDZIAŁEK: 9.30-14.30
WTOREK: 14.00-19.00
ŚRODA: 9.30-14.30
CZWARTEK: 9.30-14.30
PIĄTEK: 9.30-14.30

Oprócz zajęć i warsztatów, codziennie w godzinach pracy Klubu zapraszamy rodziców i
opiekunów dzieci do lat 3 do skorzystania z "Przestrzeni zabaw". Jest to czas swobodnej zabawy
z dziećmi w naszej sali wyposażonej w zabawki i materiały edukacyjne, a także okazja by
poznać innych rodziców i opiekunów, wymienić się doświadczeniami i spędzić miło czas. Jest to
również okazja do rozmowy z animatorem, który podpowie w jakie zabawy można bawić się z
dziećmi oraz jak twórczo spędzać wspólnie czas. W naszej przestrzeni dzieci cały czas pozostają
pod opieką rodziców/opiekunów. Na przestrzeń zabawy nie trzeba się zapisywać, każdy może
wejść o ile jest miejsce na sali.

Prowadzenie Klubu Rodziców jest współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej
Kraków.

Harmonogram Klubu Rodziców w styczniu

DATA

GODZINY ZAJĘĆ

2.01 (PN)

10.00-11.00

Warsztaty twórcze dla dzieci w wieku

3.01 (WT)

15.00-16.00

Angielski z Brandi - konwersacje z j. angielsk

4.01 (ŚR)

10.00-11.00

Zabawy sensoryczne dla dzieci w wieku

5.01 (CZW)

10.00-11.00

9.01 (PN)

10.00-11.30

Spotkanie ze specjalistą: "Moje dziecko nie

10.01 (WT)

15.00-16.00

Angielski z Brandi - konwersacje z j. angielsk

11.01 (ŚR)

10.00-11.00

Zabawy sensoryczne dla dzieci w wieku

12.01 (CZW)

10.00-11.00

Warsztaty rodzinnego muzykowania dla dziec

13.01 (PT)

10.00-11.00

Muzyczna kraina - zajęcia dla dzieci w wi

11.00-13.00

TEMAT ZAJĘĆ

Warsztaty rodzinnego muzykowania dla dziec

Spotkanie przy kawie

16.01 (PN)

10.00-11.30

17.01 (WT)

15.00-16.00

Angielski z Brandi - konwersacje z j. angielsk

17.00-18.00

Tygrysy TKD - zajęcia z elementami Taekwondo

10.00-11.00

Zabawy sensoryczne dla dzieci w wieku

18.01 (ŚR)

Spotkanie ze specjalistą: "Nawy

19.01 (CZW)

10.00-11.00

Warsztaty rodzinnego muzykowania dla dziec

20.01 (PT)

10.00-11.00

Muzyczna kraina - zajęcia dla dzieci w wi

11.00-13.00

Spotkanie przy kawie

23.01 (PN)

10.00-11.30

Spotkanie ze specjalistą: "Chustonos

24.01 (WT)

15.00-16.00

Angielski z Brandi - konwersacje z j. angielsk

25.01 (ŚR)

10.00-11.00

Zabawy sensoryczne dla dzieci w wieku

26.01 (CZW)

10.00-11.00

Warsztaty rodzinnego muzykowania dla dziec

27.01 (PT)

10.00-11.00

Muzyczna kraina - zajęcia dla dzieci w wi

11.00-13.00

Spotkanie przy kawie

30.01 (PN)

10.00-11.30

Spotkanie ze specjalistą: "Pierwsza pomoc pr

31.01 (WT)

15.00-16.00

Angielski z Brandi - konwersacje z j. angielsk

Spotkanie ze specjalistą: "Moje dziecko nie chce jeść!"
9 stycznia, godz. 10.00-11.30
Rozszerzanie diety poszło łatwo, ale teraz trudno, żeby dziecko zjadło coś poza suchą bułką?
Martwisz się, czy Twoje dziecko je wystarczająco? Na wszystkie nowości słyszysz „fuj”? Jeśli
masz jakiekolwiek wątpliwości związane z żywieniem dziecka, zapraszamy na spotkanie!
Poruszone będą następujące zagadnienia: 1. Dlaczego dzieci nie jedzą? 2. Neofobia - z czym się
łączy ten etap? 3. Przekąski - czy są konieczne? 4. Jak przetrwać ten czas i nie zamknąć
żywienia w kilku produktach? 5. Komunikaty, które pomogą Ci przetrwać ten czas.

Obowiązują zapisy na: klub.berka@fundacjakdm.pl

Spotkanie ze specjalistą: "Nawyki"
16 stycznia, godz. 10.00-11.30
Wiele rzeczy w naszym życiu odbywa się automatycznie. Mamy wdrukowane pewne
zachowania, czasem nawet nie zdajemy sobie z nich sprawy. To właśnie nawyki. Ale kłopot
pojawia się, gdy chcemy zmienić jakiś nawyk, który nam nie służy, albo wdrożyć taki, który ma
zmienić coś na lepsze. Wydawałoby się „chcieć to móc”, jednak praktyka pokazuje, że ani
postanowienia noworoczne, ani ambitne plany zmiany nawyków nie są takie proste. Co możemy
zrobić, by zwiększyć prawdopodobieństwo zmiany nawyków? Jakie techniki warto zastosować,
by wprowadzić w życie nowe przyzwyczajenia? Ile trwa wprowadzenie nowych zasad? Dlaczego
tak trudno jest pozbyć się pewnych przyzwyczajeń? Na te i więcej pytań postaramy się
odpowiedzieć podczas naszych zajęć. Zapraszamy!
Obowiązują zapisy na: klub.berka@fundacjakdm.pl

Spotkanie ze specjalistą: "Chustonoszenie - dlaczego warto nosić dzieci i jak zacząć?"
23 stycznia, godz. 10.00-11.30
Podczas spotkania będziemy rozmawiać o tym, dlaczego warto nosić dziecko w chuście.
Chustonoszenie to nie tylko wolne ręce, ale także sposób na budowanie dobrej relacji z
dzieckiem, wspomaganie procesów integracji sensorycznej, profilaktyka dysplazji stawu
biodrowego i wiele innych korzyści. Warto również zadbać, aby pozycja dziecka w chuście była
zgodna z jego etapem rozwojowym. Czym wyróżnia się anatomia i fizjologia noworodków i
niemowląt, na co zwrócić uwagę przy układaniu maluszka w chuście i jak odpowiednio dobrać
wiązanie? Wybór różnych chust na rynku jest bardzo szeroki - jak dopasować chustę do
indywidualnych potrzeb dziecka i rodzica? O tych wszystkich kwestiach będziemy rozmawiać z
doradcą noszenia Szkoły Noszenia ClauWi, Panią Anną Śliwińską. Podczas spotkania będzie
także możliwość krótkiej konsultacji indywidualnej i sprawdzenia, czy rodzice wiążą swoje
dziecko prawidłowo.
Obowiązują zapisy na: klub.berka@fundacjakdm.pl

Spotkanie ze specjalistą: "Pierwsza pomoc przedmedyczna"
30 stycznia, godz. 10.00-11.30
Podczas spotkania poruszane będą następujące zagadnienia: resuscytacja noworodka i dziecka,

postępowanie w zadławieniach, zachowanie na miejscu zdarzenia i ocena poszkodowanego
dziecka, postępowanie w stanach nagłych (zapalenie krtani, wysoka gorączka itp.). Spotkanie
poprowadzi wykwalifikowany ratownik medyczny, Pan Aleksander Russek.
Obowiązują zapisy na: klub.berka@fundacjakdm.pl
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