Program na červenec 2021
Na program Kopretiny se, prosíme, přihlašujte na tel. 730 193 505
Aktuální provozní doba
Pondělí
Úterý
Středa

7.30 - 11.30 12.00 – 17.00
7.30 - 11.30 12.00 – 17.00
7.30 - 11.30 12.00 – 17.00

Klub rodičů

Každý den v provozní době centra
Interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá témata, pro děti je během
Klubu rodičů zajištěná herna
Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností
Pravidelná aktivita každé pondělí dle programu
Pomocí tvoření z různých materiálů se rodiče učí, jak rozvíjet jemnou, hrubnou
motoriku, zručnost, pozornost, trpělivost a sebevědomí své a svého dítěte.
Neználek
Pravidelná aktivita každé úterý 9.00 - 11.00 a 13.00 - 15.00
Aktivita na rozvoj manuální zručnosti, kreativity a podpory efektivní komunikace mezi
rodičem a dítětem
Pohybové aktivity pro rodiče s dětmi
Pravidelná aktivita každou středu od 9.00-11.00 a 13.00-15.00
Pomocí aktivních her, říkanek a cvičení s pomůckami se rodiče učí, jak správným
způsobem rozvíjet motorické schopnosti svého dítěte a koordinaci těla.

Aktuální aktivity a akce
Středa 7. 7. 2021
9.00 – 11.30
13.00 – 15.00
Pondělí 12. 7. 2021
9.00 – 11.30
13.00 – 15.00

Za vhodného počasí se vydáme na dětské hřiště u farní zahrady
a zacvičíme si venku

Tvoření s Katkou - přednáška a ukázka tvoření o tom, jak se zpříjemňuje
pobyt dětem v nemocnici v NMnM
Malování venku – půjdeme s dětmi projít směrem na Kotlasy a zkusíme
na papír malovat, to co nás venku zaujme

Úterý 13. 7. 2021
Neználek – procvičování jemné motoriky
Středa 14.7. 2021
9.00 – 11. 30
Cvičení na farském hřišti
13.00 – 15.00
Pondělí 19. 7.2021
09.00 – 11.30
12.00 – 15.30

Keramická dílna – krmítko pro ptáky

Úterý 20. 7. 2021
Neználek – procvičování jemné motoriky
Středa 21. 7. 2021
9.00 – 11.30
13.00 – 15.00
Pondělí 26. 7.2021
09.00 – 11.30
13.00 – 15.00
Úterý 27. 7. 2021
09.30
13.00 – 15.00
Středa 28. 7. 2021
9.00 – 11.30
13.00 – 15.00

Cvičeni na hřišti u tenisových kurtů

Keramika – zvonkohra

Cyklus besed s Elen Sejrkovou – Jak být dobrým rodičem
Neználek – procvičování jemné motoriky

Cvičení na farském hřišti, hraní her a soutěžení

Všechny aktivity jsou určeny pro rodiče s dětmi a širokou veřejnost.
Příspěvek činí 40 Kč, tvůrčí dílny – dle spotřeby materiálu

