Запис
до
групи
розвитку в ЦСПР

раннього

До уваги активних та небайдужих батьків!
Якщо вашій дитині від 1,5 до 2,5 років, запишіться
на безкоштовну групу раннього розвитку
«Я та моя дитина»
На вас чекають:
Консультації психолога (індивідуальні та в групі)
Обмін досвідом щодо взаємодії з дитиною та секретів
виховання
Ігри під музику та віршики (хороводи, зарядка)
Ігрова активність на руках у мами/батька (релаксація,
масаж, зарядка)
Спільна творчість разом із мамою чи батьком
Розвиток дрібної моторики: пальчикові та жестові ігри,
шнурівка, мозаїка, намиста тощо
Зустріч раз на тиждень, проводить практичний психолог
Жанталай Наталія Валентинівна
Очікувані результати для матусь:
1.
2.
3.
4.

Покращення взаємодії «мати/батько – дитина»
Здобуття навичок взаємодії з дитиною раннього віку
Уміння бути активним партнером дитини в його діяльності
Повага до бажань та потреб малюка, готовність прийняти
його індивідуальні прояви
5. Узгодженість виховного батьківського впливу та
батьківських очікувань із віковими психологічними
особливостями дітей
6. Розширення знань стосовно ігор, вправ та інших видів
взаємодії з дітьми раннього віку

Очікувані результати для дітей:
1.

Розвиток пізнавальної сфери (пам’ять, мислення, увага,
мовлення); емоційної сфери та творчої активності
2. Уміння:
бути активним учасником групи;
ефективно взаємодіяти з мамою (татом);
взаємодіяти з однолітками;
взаємодіяти одночасно з мамою (татом) та групою
3. Опанування навичок застібання ґудзиків, липучок,
шнурівок; використання прищіпок; збирання монет до
скарбничок; ліплення з тіста; малювання пальчиками та
крейдою; аплікації; розмальовки тощо.
4. Знайомство з фігурами, квітами, тваринами, казками тощо.
5. Ф о р м у в а н н я у д и т и н и т а к и х р и с х а р а к т е р у , я к
самостійність, упевненість у собі, активність,
доброзичливе ставлення до однолітків та дорослих.
Участь матусь чи татусів у заняттях ОБОВ’ЯЗКОВА!
Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації
населення, місто Боярка, вул. Хрещатик 83, територія Київської
обласної дитячої лікарні, старі корпуси, біля лор-відділення
З питань запису до груп звертатись до психолога Жанталай
Наталії Валентинівни за телефонами: (045-98) 46-851 або
095-511-19-94

