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September 2015
Prešporkovský týždeň
otvorených dverí
7. 9. — 11. 9. 2015
Milé rodinky, pripravili sme pre Vás
ochutnávku z našich aktivít vo forme
skrátených blokov (20 min.) z krúžkov
a následne možnosť sa porozprávať
s lektorkami a stráviť s detičkami
príjemné chvíle v našom Prešporkove.

9. 9. streda
9.30 hod.

11. 9. piatok
17.00 hod.

MIMI folklór

Luk klub

Tancovanie na ľudovú nôtu pre deti
(12 m —18 m).
16.00 hod.

Minifolklór

Tancovanie na ľudovú nôtu pre deti
(18 m — 36 m).
16.30 hod.

7. 9. pondelok
9:00 hod.

Cvičenie pre detičky
Zábavné cvičenie pre drobcov
(18 m — 36 m) s využitím širokého
spektra pomôcok v príjemnej
atmosfére Prešporkova.
10:00 hod.

Malkáči

Stretnutia pre detičky, ktoré ešte
nenavštevujú škôlku a chcú sa
dozvedieť nové a pohrať s vrstovníkmi
v sprievode mamičiek či oteckov. HRA,
TANEC, ŠPORT a VEĽA príjemných
zážitkov.

Melody friends

Zábavné hry pre deti predškolákov
a školákov s prvkami Muzikoterapie
(čas upresníme záujemcom).
18:30 hod.

Gravidjoga
8. 9. utorok
9:00 hod.

Minifolklór

Tancovanie na ľudovú nôtu pre deti
(18 m — 36 m).
11:00 a 18:30 hod.

Fitmama

cvičenie pre ženy

lukostrelecký krúžok pre deti
(5 r — 9 r). Otvorená hodina
v priestore www.citydog.sk, krúžok
bude prebiehať aj v Prešporkove.

Folklór v srdci

Tancovanie na ľudovú nôtu pre deti
(3 r — 7 r).
17.00 hod.

Prešporkovský
piknik na Dvorčeku
Prineste si piknikovú deku a nejakú
dobrotu, o ktorú sa podelíte.
10. 9. štvrtok
10.00 hod.

Hudobná škola
Yamaha

viac info www.ktovtebebyva.sk.
Kurzy:

Robík

PRIPRAVUJEME:
Stavebníček a Majstrovníček
Stretnutia raz do mesiaca na rôzne
témy.
Páračky
Tvorivé dielničky pre mamičky
Herný klub
Čas pre spoločenské hry
Jazykový klub
Čas pre komunikáciu v rôznych
jazykoch
10.10.
Kurz prvej pomoci deťom

Herňa bude počas týždňa otvorených
dverí otvorená v časoch:
P 9:00 — 11:30 a 16:00 — 17:00
U 9:00 — 11:00
S 9:00 — 11:00 a 16:00 — 18:00
Š 9:00 — 11:00 a 17:00 — 18:00
PRIHLÁSTE SA a REZERVUJTE SI
MIESTO ONLINE www.presporkovo.sk

Pre deti (4 m — 18 m)

Prvé krôčiky
k hudbe
Pre deti (18 m — 4 r)
17.30 hod.

Cirkus kus

Prvá škola nového cirkusu pre deti
(5 r — 9 r). Stretnutie záujemcov
a konzultácia s lektorkou.

Zmena programu vyhradená. Na aktivity sa prihláste
online cez organizovaný program.
www.presporkovo.sk, facebook.com/
rodinnecentrum.presporkovo
RC Prešporkovo, Grösslingova 48,
Bratislava – Staré Mesto

