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Kursy-DELFI®
Dzieci uwielbiają odkrywać otaczający je świat
naturalnie, bez krępującego je ubrania w ciepłym i miłym
pomieszczeniu.
W małych grupach, młodzi rodzice uczą się jak poprzez
zabawę wspierać dziecko w jego rozwoju. Tutaj znajdą
Państwo propozycje zabaw i piosenek, informacje
dotyczące podstaw pielęgnacji, wskazówki dotyczące
masażu niemowląt oraz wiele innych użytecznych porad.
Dzieci mają możliwość odkryć nowe przedmioty i
materiały zachęcające je do eksperymentowania i
poznawania świata, a wszystko to w miłej i swobodnej
atmosferze wspólnej zabawy i radości!
Rodzice mają możliwość wymiany doświadczeń
dotyczących nowego rozdziału z życia rodziny.
Poza wzajemną wymianą porad, prowadząca kurs DELFI,
służy fachową wiedzą na aktualne dla uczestników
tematy jak: zdrowe odżywianie, dlaczego niemowleta
płaczą, sen niemowląt, etapy rozwoju a także jak zadbać
o swoje własne, dobre samopoczucie oraz inne nurtujące
Państwa tematy.
Terminy
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej
strony internetowej: www.fabi-celle.de.
Kursy odbywają się w różnych miastach Powiatu Celle.

Informacja i zgłoszenia uczestnictwa:
Kursy DELFI® to dziesięć spotkań á 90 minut.
DELFI® Koncepcja i szkolenia:
Ev. Familien-Bildungsstätte Celle, Fritzenwiese 9,
29221 Celle, Tel. 05141/9 09 03 67
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