A p r í l
1. 4. utorok 16:30 hod.

Moja obľúbená rozprávka

Čítanie rozprávok pre deti predškolského veku
hosť: Adela Banášová
3. 4. štvrtok 17: 30 hod.

Páračky

Subject: Výroba veľkonočných vajíčok technikou
falošný patchwork
5. 4. sobota 10:00 hod.

Zvuky nie sú muky

rodinné dopoludnie s predstavením v SĽUK-u.
Lístky si môžete kúpiť v RC Prešporkovo, alebo
priamo v SĽUK-u
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25. 4. piatok 16:30 hod.

Obrázkovo: Prečo sochám
chýbajú ruky

stála expozícia baroka. Galéria mesta Bratislavy,
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11,
na program je potrebné sa prihlásiť na:
vzdelavanie@gmb.sk
26. 4. sobota 10:00 − 15:00 hod.

Dni samosprávy

Prešporkovo pozýva na ochutnávku z aktivít
Prešporkova: Minifolklór, Tvorivé dielničky.
Pre rodiny hrá kapela Log in Proges.
Nádvorie MČ Staré mesto

26. 4. sobota 10:00 − 11:00 hod.

7. 4. pondelok 16:00 hod.

Dobrý trh

Zdobenie veľkonočných vajíčok netradičnou
technikou pomocou polymérovej hmoty.

30. 4. streda 17:00 − 18:00 hod.

11. 4. piatok o 10:00 hod.

Motivačné stretnutia v Prešporkove so psíkom
pre deti a ich rodičov

Tvorivé dielničky
pre šikovné ručičky

Všetko o ORL u našich detí

Prešporkovo pozýva na športové aktivity
pre veľkých i malých Prešportovo

Psík náš kamarát

Dozviete sa ako predchádzať resp. ľahšie
Pripravujeme:
prekonať nádchu, chrípku, kašľanie či zápal ucha
8. − 10. 5.

12. 4. sobota 10:00 − 12:00 hod.

Prešporkovský bazárik

Príďte si nakúpiť, alebo predávať na náš
už tradičný bazárik, vo dvore ZŠ M. R. Štefánika,
Grösslingova 48
14. 4. pondelok 10:00 − 12:00 a 17:00 − 18:30 hod.

Výmenný bazár šatstva

Chcete obmeniť šatník sebe alebo dieťatku?
Prineste oblečenie, čo už nepotrebujete
a zoberte si také, ktoré vynosíte vy, alebo deti

Fujarová škola Dušana Holíka

Zdravé muzicírovanie pre rodičov a detičky
od 4 rokov
10. 5. sobota 15:00 − 18:00 hod.

Míľa pre mamu

Prešporkovo pre rodinky: Folklór v srdci
– vystúpenie detí z kurzu. Športové aktivity
pre deti. Štrkovec

24. 5. sobota 8:30 − 17:00 hod.

Kurz prvej pomoci deťom
Celodenný intenzívny kurz pre rodičov

Na všetky organizované aktivity je potrebné prihlásiť sa cez online prihlášku Organizovaný program. Ďakujeme.
www.presporkovo.sk ∫ facebook.com/rodinnecentrum.presporkovo ∫ RC Prešporkovo, Grösslingova 48, Bratislava – Staré mesto

