
Każdy rodzic chce, aby jego dziecko potrafiło mówić i komunikować się z

innymi, ale wybór najlepszych metod stymulowania rozwoju mowy i 

języka może być trudnym wyzwaniem, zwłaszcza w pierwszych latach

życia dziecka. W tym celu powstał program „Lepszy start”,który zapewnia

praktyczne szkolenia i wsparcie emocjonalne dla rodziców, aby mogli oni 

zadbać o rozwój umiejętności komunikacyjnych swojego dziecka.

Jeśli masz dziecko w wieku 0-5

lat, przyjdź na najbliższą sesję i

dowiedz się więcej.

W środku broszury znajdziesz 

harmonogram sesji. 

Wskazówki dla rodziców 
Rodzice mogą  stymulować  rozwój mowy i umieję tnoś ci

komunikacyjnych swoich dzieci w domu na wiele róż nych

sposobów. 

Zdrowy start, lepsza 
przyszłość 

we współpracy z 

 Wspólne czytanie

 Częste rozmowy w ciągu dnia

– np. o wykonywanych

czynnoś ciach podczas ubierania

 Wspólne spędzanie czasu

bez telewizora, radia i

telefonu 

 Rozmawianie o otoczeniu

podczas spacerów

 Wspólne posiłki i rozmowy

przy stole

Mowa i język 

Inne formy wsparcia dla rodziców małych dzieci 
Wsparcie rozwoju mowy i ję zyka stanowi element programu HENRY

„Lepszy start”, który pomaga rodzicom niemowlą t i dzieci do 5 r.ż .

Program „Lepszy start” obejmuje takż e pomoc w zakresie:

 Karmienia niemowlą t – piersią , butelką  i karmienia mieszanego

 Higieny jamy ustnej

 Zdrowego odżywiania i stylu życia

Zadzwoń pod numer 020 8496 5223 
– Chę tnie poinformujemy Cię  o lokalnie dostę pnej

pomocy. 

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej: 

Biuro HENRY: 020 8496 5223 wfsupport@henry.org.uk 

@WFHENRYHealth www.henry.org.uk/walthamforest 

16th April - 20th July 2018 timetable 

mailto:wfsupport@henry.org.uk
http://www.henry.org.uk/walthamforest


“ 

 Sesje rozwoju mowy i języka 

Dziękuję za pomoc i wsparcie dla mojego synka, który długo nie
chciał zacząć mówić. Sprawiliście, że kamień spadł mi z serca i 

znacznie mniej się o niego martwię” 
Rodzic kilkulatka 

16th April - 20th July 2018

Drop-in sessions: come along and get support with any concerns you have 
about your child’s speech and language. No appointment necessary.  
Please bring your child’s red book. Dates applicable until 20th July 2018. 
All drop ins run term time only. It is a good idea to call the HENRY office 
beforehand to confirm the session is running.  

Tuesday 

1:30pm - 3pm Chingford Children & Family Centre (Wyemead), 

5 Oaks Grove, Chingford, E4 6EY 

Wednesday 1:30 – 3:00pm Leytonstone Children & Family Centre, The Good 
Shepherd building, 15 Davies Lane, Leytonstone, E11 3DR

10:00-11:30am Leyton Children & Family Centre Hub, 215 Queens 
Road, Leyton, E17 8PJ

Friday 9:30-11:00am Church Hill Nursery School, 47 Woodbury 
Road, Walthamstow, E17 9SB

The Lloyd Park Centre, Tree Gate in the Park Entrance, 
Walthamstow, E17 5JW

Leyton Children & Family Centre Hub, 215 Queens 
Road, Leyton, E17 8PJ

Leytonstone Children & Family Centre, The Good 
Shepherd building, 15 Davies Lane, Leytonstone, 
E11 3DR

Chingford Children & Family Centre (Wyemead), 

5 Oaks Grove, Chingford, E4 6EY 

10:00 – 12:00am 
(2nd Saturday of the month)

9:30-11:00am 
(3rd Saturday of the month)

10:00-11:30am

(1st Saturday of the month)

           4.30 – 6.30pm 
(3rd Wednesday of the month) 

Saturday 

"We have noticed our child has learnt many new ways to play. The 
therapists have showed us how to interact with him in a way he 
understands and is excited by" 
Parent of toddler


