TÝDENNÍ PROGRAM 8.10. - 12.10. 2018
Pondělí
Úterý

8:30 - 11:30
17:00 - 18:30
8:30 - 11:30

15:30 - 16:30
(lichý týden)
Středa

VOLNÁ HERNA - prostor pro hraní a setkávání dětí a maminek.
Lovci podnikavých duchů - první skupina - pro děti 9 - 12 let.
Hudebně pohybové dopoledne s písničkami s Milenou a Darinou pohádka Poslední vlaštovička, písnička Přiletěla vrána, pohybové hry, VV bramborová tiskátka (hodinový program 9:30-10:30).
Baby studio s Danou - cvičení pro děti 7-12 měsíců (sudý týden)
- cvičení pro děti 3 - 7 měsíců (lichý týden)

13:15 - 14:45
16:00 - 17:30

Svět kolem nás a chvilka pro logopedii s Helenou + volná herna
Pohádka Uplakaná mochomůrka, povídání - les, houby, houbař, VV lepení muchomůrky (hodinový program 9:30-10:30
Montessori aktivity s Janou - horní pracovna - dvě skupiny dětí a
maminek, informace a přihlášení na tel.č. 606 911 379.
Příprava na porod s Danou.
Abeceda řemesel s Radkou - výroba mýdla.

Čtvrtek

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

Cvičení pro děti od 1 roku 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.

Pátek

8:30 - 11:30
17:00 - 18:30

VOLNÁ HERNA - prostor pro hraní a setkávání dětí a maminek.
Lovci podnikavých duchů - druhá skupina - pro děti 9 - 12 let.

8:30 - 11:30
8:30 - 9:30
10:00 - 11:00

Připravujeme pro Vás na říjen:
Od 1. 10. Lovci podnikavých duchů - nový kroužek pro děti od 9 -12 let.
Pondělí a pátek 17.00 - 18.30 hodin.
V okruhu 100 km jinde, než v RVC Holoubek nenajdete!
Lovci podnikavých duchů je unikátní kroužek pro děti od 9 do 12 let ověřený na více než 500
dětech. Hrou a zážitky si posilují komunikační dovednosti, asertivitu, emoční inteligenci,
týmovou spolupráci, schopnost řešit problémy a řadu dalších, pro osobní i profesní život
žádaných dovedností. Aktuálně 2 volná místa PONDĚLKY 17.00 - 18.30 Začínáme 1.10.
Více informací na tel. 603 566 141.
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18. 10. čtvrtek od 16 do 18 hodin - Beseda o Indii s panem Mgr. Vojtěchem Homolkou
(vedoucí projektu Adopce na dálku®) - povídání o Indii včetně ukázky putovní výstavy Svět
indických dětí. Přihlášení ZDE
19. 10. pátek od 15 do 18 hodin - Burza dětského oblečení - oblečení pro děti cca do 12
let. Zájemci o prodej oblečení se prosím přihlaste ZDE
24. 10. středa od 16:30 do 18:30 - Záchranář pan Markl - praktická ukázka první pomoci a
možnost si vše osobně vyzkoušet na figurínách. Vstupné 70,- Kč? Přihlášení ZDE
Připravujeme s Radkou:
Keramiky pro děti od 4 let. Dvě hodiny, každou sudou středu od 15:15 do 16:15 hodin
a od 16:30 do 17:30 hodin (přihlašovací formulář pod tabulkou).
Keramika pro dospělé dva čtvrtky v měsíci dopoledne od 8:30 do 10:30 hodin.
Na keramiku pro dospělé prosíme přihlásit se na tel.: 777 009 387 Radka Dostálová.
ABECEDA řemesel pro děti od 6 let (přihlašovací formulář pod tabulkou).
ARTE hrátky pro děti od 4 let (prosíme přihlásit se na tel: 777 009 387).
rozpis kreativních hodin v Holoubku:
KERAMIKA DĚTI

ABECEDA ŘEMESEL

ARTE HRÁTKY

NOVĚ KERAMIKA PRO
DOSPĚLÉ

každá sudá středa

středa 16:00-17:30

středa 16:30-17:30

čtvrtek 8:30-10:30

čas 15:15-16:15

12. 9. DRÁTKOVÁNÍ

26. 9.

13.9.

čas 16:30-17:30

10.10. MÝDLO

24.10.

27.9.

7.11. KRAJKA

21.11.

11.10.

5.12. PEČENÍ PERNÍČKŮ

19.12.

25.10.

Keramika začíná 19. 9.

8.11.
22.11.
6.12.
20.12.

Na kurz řemesel je třeba se přihlásit, prosíme ZDE.
Na kurz keramiky pro děti je třeba se přihlásit, prosíme ZDE.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Kolektiv Holoubka
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