TÝDENNÍ PROGRAM 6.11. - 10.11. 2017
Pondělí

8:30 - 11:30

VOLNÁ HERNA - prostor pro hraní a setkávání dětí a maminek.

Úterý

8:30 - 11:30

Hudebně pohybové dopoledne s písničkami s Mílou a Darinou pohádka - Tři prasátka, písničky Pec nám spadla, Drak, VV - frotýrování
listů, stříhání, lepení (hodinový program 9:30 - 10:30 h).
Baby studio s Danou - cvičení pro děti 7-12 měsíců (sudý týden)
- cvičení pro děti 3 - 7 měsíců (lichý týden)

15:30 - 16:30
(lichý týden)
Středa

Čtvrtek

Pátek

8:30 - 9:30
10:00 - 11.00
16:00 - 17:00
13:15 - 14:45
16:00 - 17:30
NOVÉ

Pohádkový svět s Helenou - verše o podzimu, podzim barví listy, VV zapouštění barev do klovatiny (hodinový program 9:30-10:30)
Montessori aktivity s Janou - horní pracovna - tři skupiny dětí a maminek
(babiček). V každé skupině je nyní 1 - 2 volné místo (hlásit se můžete
na tel. č. 606 911 379).
Cvičení pro těhotné s Danou
Abeceda řemesel - truhlář - kapacita míst je naplněna.
Můžete se hlásit na další řemesla přes přiložený přihlašovací dotazník.

9:00 - 10:00
10:00 - 11:00
16:00 - 18:00

Cvičení pro děti od 1roku do 2-3 let s Míšou - dvě skupiny dětí a
maminek. Hravé cvičení se říkankami, balonky, kroužky, padákem…
Angličtina hrou s Milenou - dvě skupiny dětí - kapacita je plná.

8:30 - 11:30

8:30 - 11:30

VOLNÁ HERNA - prostor pro hraní a setkávání dětí a maminek.

Připravujeme:
Středa 16:30 - 17:30 hodin
Keramika - 15. 11. | 29. 11. | 13. 12. 2017 - KAPACITA MÍST JE NAPLNĚNA
Tvoření - 22. 11. | 20. 12. 2017
Středa 16:00 - 17:30 hodin
Řemesla: 8. 11. Truhlář - vyrábíme dřevěnou hračku. KAPACITA MÍST JE NAPLŇENA.
6. 12. Pekař - pečeme chleba.
17. 1. 2018 - Švadlena - šijeme hračku.
14. 2. 2018 - Farmář - pěstujeme.
Jednorázové akce:
V listopadu probíhají Podzimní vzdělávání pro babičky a dědy zaměřené na:
trénink paměti:
úterý
7., 14., 21. 11. od 8:30 do 10:30 hodin
počítačové dovednosti: čtvrtek 2., 9. 11. od 8:30 do 11:30 hodin
jóga smíchu:
pondělí 13. 11. od 16 hodin
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tvoření z hlíny:
čtvrtek 16. 11. od 8.30 do 10:00 hodin
tvoření z přírodní vlny: čtvrtek 23. 11. od 8:30 do 10:00 hodin
Prosíme zájemce o tyto kurzy hlaste se na tel. čísle 606 911 379.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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