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• 1.4. streda 17:30 hod.

Prešporkovské páračky

veľkonočné tvorivé dielne pre mamičky.

• 8.4. streda 10:30 hod.

Strava a zdravý telesný
a psychický vývoj detí

Diskusia s Evou Gramerovou.

• 10.4. piatok 9:00 – 10:00 hod.

Tvorivé dielničky
pre šikovné ručičky

výroba detských mydielok a vonných solí do kúpeľa.

• 23.4. štvrtok 9:30 - 10:30 hod.

"Klub pre všetky oči"

prezentácia a diskusia o pomôckach na rozvoj stimulácie
pre deti od 0 do 6 rokov, ktoré boli zakúpené z grantového
programu Dôvera.

• 23.4. štvrtok 17:00 hod.
Jazykový klub

pre malých a veľkých. Príďte si precvičiť angličtinu
a francúzštinu.
23.4. štvrtok17:30 hod.

Herný klub

pre malých a veľkých. Príďte si zahrať spoločenské hry.

• 11.4. sobota 10:00 – 12:00 hod.

Prešporkovský bazárik

susedská a detská burza
na školskom dvore ZŠ M.R. Štefánika, Grösslingová 48
v Bratislave, predaj-miesto rezervovať na: bazar.presporkovo@
gmail.com. Program počas bazára: Kapela Log In Progres a
tvorivé dielne pre deti, vstup voľný.
14.4. utorok 11:00 hod.

Fit-mama

otvorená hodina - cvičenie pre mamičky.
viac info: www.fit-mama.sk.

• 14.4. utorok 17:00 hod.

Moja obľúbené rozprávka

Čítanie rozprávok pre deti predškolského veku. Hosť: Denisa
Gura Doričová - Vydavateľstvo VIRVAR, kniha: O koníčkovi
Budíčkovi.

• 14.-15.4. utorok - streda 9:00 - 11:00
a 16:30 - 18:00 hod.

2015

24.4. piatok 17:00 hod.

Majstrovníček

urobme si DOPRAVNÉ IHRISKO. Aktivity pre oteckov
s detičkami.

•

29.4. streda 11:00 hod.

Podporná materská skupinka

Téma: Materstvo - spoločné zdieľanie dojčiacich
a nedojčiacich žien.

• 29.4. streda 18:00 hod.

Podporná skupinka žien v nádeji

Téma: Zastavenie sa - spoločné zdieľanie tehotných žien
a žien plánujúcich otehotnieť.

NOVINKY

Pondelky o 18:30 GravidJoga v Prešporkove
gravidjogasand@gmail.com,

Výmenný bazár oblečenia

Štvrtky o 17:00 JAZYKOVÝ KLUB- diskusie v cudzích jazykoch
pre mamičky s detičkami, či celé rodinky raz mesačne /
podľa harmonogramu na www.prešporkovo.sk

• 16.4. štvrtok 17:30 hod.

Poradňa zdravého pohybu s Mgr. Zuzanou Wolekovou
- prídte skonzultovať svoje problémy s pohybovým aparátom
alebo sa poradiť ohľadne motorického vývoja detí.

Spojený so zbierkou pre Koleso záchrany.

CirKus-Kus

otvorená hodina - zábavné cvičenie pre všetky deti od 5-9
rokov a ich rodičov, ktorí sa chcú vnoriť do tajov akrobacie,
žonglovania chodúlikov a stavania vlastnej rodinnej
pyramídy. viac info: www.cirkuskus.sk

•

20.4. pondelok 16:00 - 16:45 hod.

"Melody" friends

otvorená hodina krúžku pre predškolákov a prvákov na rozvoj
prekurzorov čítania a písania s prvkami muzikoterapie s
lektorkou Katarínou Reinoldovou.

Psík náš kamarát - motivačné stretnutia so psíkmi pre deti
a ich rodičov, viac info: www.citydog.sk

Zmena programu vyhradená
Veľkonočné prázdniny: 2. 4. štvrtok do 7. 4. utorok.
RC Prešporkovo bude zatvorené. Na všetky aktivity je potrebné sa prihlásiť
cez www.presporkovo.sk Organizovaný program.
facebook.com/rodinnecentrum.presporkovo
RC Prešporkovo, Grösslingova 48, Bratislava – Staré mesto

