Mateřské centrum KUŘÁTKO
PRVNÍ NÁVŠTĚVA centra a Montessori herny ZDARMA!








ADRESA: Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 4 – Libuš
WEB: www.kuratko.mistecko.cz
Facebook: https://www.facebook.com/kuratkomc?ref=hl
KONTAKT: kuratkomc@seznam.cz, tel. 777 001 719
OTEVÍRACÍ DOBA:PONDĚLÍ AŽ STŘEDA: 9:30–12:00
Montessori herna: ČTVRTEK A PÁTEK: 10–12 hod.
ZÁKLADNÍ PROGRAM PO – hudební rytmika, zpívání, dramatika aj., ÚT – výtvarná dílnička, STŘ –
sportování pro nejmenší. Případné změny v programu naleznete na webu MC
 POBYTNÉ A SYSTÉM PŘEDPATNÉHO: jednorázový vstup – 60 Kč, permanentka na 10 vstupů – 500
Kč, Montessori herna: jednorázový vstup – 110 Kč, předplatné na 10 vstupů – 700 Kč. Permanentky jsou
platné po dobu 6 měsíců provozu.

DUBEN 2015
01.04. ST

Sporťáček pro malé i velké – s Kájou si zazpíváte, proběhnete se a pohrajete si s kamarády

06.04. PO
07.04. ÚT
08.04. ST

ZAVŘENO
Kreativní tvoření pro nejmenší – zapojení fantazie s Vendulou
Sportování s Kájou – cvičení, běhání a tanec pro nejmenší

13.04. PO
14.04. ÚT

Zpívání a tančení pro nejmenší – přijďte si zazpívat a zatancovat
Správný vývoj nožiček s MUDr. Marií Součkovou – začátek semináře v 9:00, herna bude otevřena
již 30 minut předem, cena je v rámci běžného vstupného (50 Kč s permanentkou, 60 Kč bez
permanentky za rodinu)
Pohádka O červené karkulce – začátek představení v 16:00, herna bude otevřena již v 15:30,
vstupné 60,- (permanentka 50,-), pro děti bude připraveno občerstvení
Cvičení s Kájou – přijďte si zacvičit a zaskákat

15.04. ST
20.04. PO
21.04. ÚT

22.04. ST

Tanec a zpěv – začněte nový týden tancem a zpěvem
Čarodějné tvoření s Vendulou – vyrobíme si něco na čarodějnice
Čarodějnice – odchod od MCK v 16:30, sraz na místě v 17:00; přijďte na rej čarodějnic, který se
bude konat u SDH Písnice, soutěže a hry pro rodiče i děti. Občerstvení zajištěno.
Vstupné 100 kč/rodinu. Účastníky prosíme o předběžnou přihlášku na:
registrace.kuratkomc@seznam.cz. Koná se téměř za každého počasí :-)
S dnem Země na čerstvém vzduchu – přijďte si protáhnout tělíčka na čerstvém vzduchu, cvičení
bude probíhat na dětském hřišti v areálu Klubu Junior. V případě nepříznivého počasí bude program
v herně.

27.04. PO
Písničky a tanec – přijďte si se svými dětmi zatančit a zazpívat
28.04. ÚT
Koláž pro zdravé zoubky – přijďte si vytvořit koláž, která naučí děti jak pečovat o své zoubky
29.04. ST
Cvičení pro nejmenší – Kája pro vás připraví zábavné cvičení
______________________________________________________________________________________________

Těšíme se na vaši návštěvu!
Případné změny a detaily k vybraným programům naleznete taktéž na webu či Facebooku MC či na nástěnce
mateřského centra Kuřátko na objektu Klubu Junior.

