TÝDENNÍ PROGRAM 11. 2. - 15. 2. 2019
Pondělí

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

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

Úterý

8:30 - 11:30

15:30 - 16:30
(lichý týden)

Hudebně pohybové dopoledne s písničkami s Milenou a Darinou pohádka Mášenka a medvěd, písničky o zvířátkách, pohybové hry, VV tvoření panenky z vlny (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)

Středa

8:30 - 11:30
8:30 - 9:30
10:00 - 11:00
13:15 - 14:45
16:00 - 17:30

VOLNÁ HERNA - od tohoto týdne pouze volná herna (bez programu)
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.
Arte hrátky s Radkou.

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

Na únor připravujeme tyto akce:
V úterý 12. 2. 2019 od 16:30 do 18 hodin zveme veřejnost na Seminář o biorezonanci s
Michaelou Třískovou. Biorezonanční metoda BICOM je speciální diagnostický a
terapeutický postup, který kombinuje poznatky tradiční čínské medicíny, kvantové fyziky a
německé technologie. Terapie BICOM je založena na celostním přístupu a upřednostňuje
zjišťování příčin nikoli pouze příznaků. Přihlášení ZDE.
V úterý 19. 2. 2019 dopoledne zveme děti a maminky na KARNEVAL. Herna Holoubka je
jako každý den otevřena od 8:30 hodin, KARNEVALOVÉ DOVÁDĚNÍ začne v 9:30 hodin.
Těšíme se na všechny masky jak dětské tak i dospělé (není podmínkou).
Připravujeme s Radkou:
Nový rozpis (od ledna 2019) Keramiky pro děti a dospělé, Řemesel a Arte hrátky.
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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

ŘEMESLA

ArteHratky

NOVĚ KERAMIKA PRO
DOSPĚLÉ

každá sudá středa

středa 16:00-17:30

středa 16:3017:30

čtvrtek 8:30-10:30

čas 15:15-16:15

30. 1. práce s vlnou

16. 1.

17. 1.

čas16:30-17:30

27. 2. farmář

13. 2.

31. 1.

27. 3. ??? prostor pro tatínky

13. 3.

14. 2.

keramika není:

24. 4. ??? prostor pro tatínky

10. 4.

28. 2.

6. 2. prázdniny

22. 5. ??? prostor pro tatínky

19. 6.

14. 3.

1. 5. svátek

5. 6. kuchař - závěrečná párty

28. 3.

poslední keramika je
12 .6.

11. 4.
25. 4.
9. 5.
23. 5.
6.6.

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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