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• 1. 5. piatok 16:00 hod.

• 20. 5. streda 17:30 hod.

Otvorená hodina lukostreleckého krúžku pre deti
od 5 do 9 rokov.

Bylinky a ich čaro.

Luk klub

• 5. 5. utorok 10:00 hod.

Poradňa zdravého pohybu
s Mgr. Zuzanou Wolekovou

Príďte skonzultovať svoje problémy s pohybovým
aparátom alebo sa poradiť ohľadne motorického vývoja
detí. Téma: Zdravé nôžky alebo aké topánočky.

• 7. 5. štvrtok 17:30 hod.
Herný klub

pre malých a veľkých:
Príďte si zahrať spoločenské hry.

2 0 1 5

Prešporkovské páračky

• 23. 5. sobota 12:00 – 19:00 hod.
Kurz prvej pomoci
zameraný na deti
Počet miest limitovaný.

•23. 5. sobota 10:00 a 11:00 hod.

Bratislavou
s otvorenými očami

Prechádzka pre rodičov s deťmi po zaujímavých
uličkách mesta so sprievodkyňou. V rámci cyklu
Poznaj Staré Mesto organizuje OZ Korzo.
Stretávame sa na Hlavnom námestí.

• 9. 5. sobota 15:00 – 18:00 hod.
Míľa pre mamu

najväčšia oslava dňa matiek:
V programe vystúpia aj deti z krúžku Folklór v srdci.
Počas míľovej prechádzky bude pre malých i veľkých
pripravený bohatý sprievodný program.

• 13. 5. streda 11:00 hod.

Podporná materská skupinka

Spoločné zdieľanie mamičiek s deťmi.

•13. 5. streda 18:00 hod.

Podporná skupinka
žien v nádeji

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

• 14. 5. štvrtok 17:00 hod.
Jazykový klub

pre malých a veľkých:
Príďte si precvičiť angličtinu a francúzštinu.

• 15. 5. piatok 9:00 – 9:45 hod.

Tvorivé dielničky
pre šikovné ručičky

Výroba domácej plastelíny a farebných kried na chodník.

• Pripravujeme

termíny sledujte na www.presporkovo.sk

7. 6. sobota 15:00 – 18:00 hod.

Oslava 10. ROKOV PREŠPORKOVA:
Popoludnie plné zábavy a prekvapení.
(Prihláste sa už dnes cez organizovaný program
na www.presporkovo.sk - počet miest limitovaný)

Majstrovníček
Urobme si Vertikálne IHRISKO. Aktivity pre rodiny.

Moja obľúbené rozprávka
Čítanie rozprávok pre deti predškolského veku.
„Melody“ friends
Krúžok pre predškolákov a prvákov s prvkami
muzikoterapie s lektorkou Katarínou Reinoldovou.
Zábavne a hravo sa naučíte veľa zaujímavého a
rodičia môžu skonzultovať na čo sa sústrediť pri ich
ratolestiach v príprave na školu.

Zmena programu vyhradená. Na aktivity sa prihláste online
cez organizovaný program.
1. 5. a 8. 5. RC Prešporkovo bude zatvorené.
facebook.com/rodinnecentrum.presporkovo
RC Prešporkovo, Grösslingova 48, Bratislava – Staré Mesto

