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Dzieci ucza, rodzicow: Wychowanie dzieci - 10 porad psychologa + kolejne
darmowe materiaty do nauki

Zalaczniki:

TekstDoZamieszczenia.docx

Szanowni Paristwo,

naszym wspolnym obowiazkiem w tym nadzwyczajnym czasie jest dolozenie wszelkich starah, by
pozostaja^ce w domach dzieci i ich rodzice otrzymywali darmowe materiaty do nauki w domu. DIatego
tez przesytem przygotowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego - organizatora ogolnopolskiej akcji
edukacyjnej "Dzieci ucza^ rodzicow" - film z 10 poradami psychologa dotycza^cymi wychowania
dzieci. Wskazowek udziela psycholog mgr Beata Liwowska. Zwracam sie. z uprzejma^ prosba^o
zamieszczenie filmiku wraz z tekstem z zal^cznika na Pahstwa stronach internetowych i/lub na profilu
na Facebooku.

Link do filmiku: https://voutu.be/HxbYRBAKs7U

Korzystaja^c z okazji przypominam, ze na stronie internetowej Centrum Rozwoju Lokalnego do pobrania
S3 darmowe materiaty do nauki w domu. Nowe materiaty be_da^ sie. ukazywac w kazda^ srode. i kazdy
piatek az do czasu, gdy szkoty i przedszkola wznowia^ funkcjonowanie.
Link do materialow: https://crl.orQ.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Na naszym profilu na Facebooku trwa konkurs, do udzialu w ktorym zach^cam dzieci i ich rodzicow.

Przesylam najserdeczniejsze pozdrowienia, zycza,c zdrowia i wszelkiej pomyslnosci.
Z powazaniem,
Dawid Wiejata

koordynator ogolnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci ucza^ Rodzicow"
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Podaruj nam 1% swojego podatku
KRS: 0000 332 814 -> Rozlicz sie online

Chcesz pozyskac 1% podatku? -> Zbierai z nami

Dzieci sie. ucza. imtodziez sie. uczy. Rodzicu, iTy poswi^c troche, czasu na nauke, Wychowanie dzieci
nie jest proste, ale mamy 10 wskazowek, ktore Ci pomoga. Centrum Rozwoju Lokalnego -organizator

ogolnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci ucza. rodzicow" kontynuujqc swoja. misje. wspierania edukacji
najmtodszych, atakze wsparcia rodzicow wprocesie wychowania swoich pociech, przygotowato
kolejny materiat wideo zporadami. Film "Wychowanie dzieci -10 porad psychologa" to materiat,
ktory podejmuje 10 bardzo waznych kwestii dotycza.cych wychowania dzieci. Wroli przewodnika
psycholog mgr Beata Liwowska.

Link do filmu: https://youtu.be/HxbYRBAKs7U

Korzystaja.c zokazji przypominamy, ze na stronie internetowej Centrum Rozwoju Lokalnego do

pobrania sa. darmowe materiaty do nauki wdomu. Nowe materiaty bt?da. sie, ukazywac wkazdg srode
ikazdy pi<jtek az do czasu, gdy szkoty iprzedszkola wznowia. funkcjonowanie.
Linkdomateriaiow: https://crl.org.pl/2020/03/12/dziecHucza-rodzicow-w-domu/

