
Jak se dělá 
člověk:
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V Elipse
ve čtvrtek 26. února 
od 15:30 do 19:30
za 550 Kč
s Ditou Dlouhou, 
Simonou Livorovou
a medvědicí.
Přihlášky posílejte Lucii na 
vzdelavani@elipsa-pardubice.cz
a zajděte občas na
www.elipsa-pardubice.cz.

Probereme:
Časovou osu vývoje jazyka, 
etapy učení se jazyku, 
pochopení, jak se jazyk utváří 
(jazyková pyramida), podporu 
a růst slovní zásoby, kouzelnou 
pavučinu slov a pojmů nebo 
hru se slovy.

A rovnou vše 
aplikujeme do 
vlastní výroby 
leporel, knížek 
a kartiček pro 
vaše děti.
Těšíme se na vás!

Jazyk je nejen skvělý nástroj, 
jak něco někomu sdělit. Jazyk 
je také způsob, jak porozumět 
světu. Je to struktura, ve 
které poznáváme, vymýšlíme, 
orientujeme se a uvažujeme. 
Nejlepší cesta, jak si srovnat  
„nad“ a „pod“. Jazyk dělá 
člověka člověkem.

Srov-
nej

V Elipse
ve středu 8. listopadu 2017
od 16.30 do 19.30
za 400 Kč
se Simonou Livorovou  
Ditou Dlouhou,
a medvědicí.
Přihlášky posílejte Lucii na
vzdelavani@elipsa-pardubice.cz
a zajděte občas na
www.elipsa-pardubice.cz

Jak se dělá
člověk:
Jazyk
0–6

Jazyk je nejen skvělý nástroj,
jak něco někomu sdělit. Jazyk
je také způsob, jak porozumět
světu. Je to struktura, ve
které poznáváme, vymýšlíme,
orientujeme se a uvažujeme.
Nejlepší cesta, jak si srovnat
„nad“ a „pod“. Jazyk dělá
člověka člověkem.

Probereme:
Časovou osu vývoje jazyka,
etapy učení se jazyku,
pochopení, jak se jazyk utváří
(jazyková pyramida), podporu
a růst slovní zásoby, kouzelnou
pavučinu slov a pojmů nebo
hru se slovy.

Ukážeme vám jak 
si doma můžete 
jednoduše vyrobit 
leporela, knížky a 
kartičky pro vaše 
děti.
Těšíme se na vás!

medvědice
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