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• 6. 4. streda 16.30 hod.

"ROZHOVORY O ČOM
SA MOC NEHOVORÍ"

NÁSILIE A DETI. Aký vplyv má
násilie - fyzické a psychické na
výchovu dieťaťa. Ako rozpoznať,
ak dieťa trpí násilím v domácom
prostredí, v škole, či medzi rovesníkmi. Ako sa vyvarovať manipulácii vo výchove a viesť deti
k svojpomoci.

• 12. 4. utorok

17.00 hod.

AJURVÉDSKY
SYSTÉM
= ŽIVOT NA VLNÁCH
PRÍRODY
ČO JE AJURVÉDA? Tri Dóše /
Hmotné a nehmotné telo / Ako
variť? Prednáška a diskusia
s Ľudmilou Bradáčovou.

• 16. 4. sobota

KURZ PRVEJ
POMOCI DEŤOM

kurz prvej pomoci pre dospelých
zameraný na deti a špecifiká
prvej pomoci u nich. (časová dotácia sa upresní podľa počtu nahlásených, prihláste sa online)

• 20. 4. streda 16.30 hod.

TVORIVÉ DIELNIČKY
PRE ŠIKOVNÉ
RUČIČKY

KVETINKOVANIE - výroba kvetiniek z rozličného materiálu
- mydlová hmota, krepový papier,
stužiek, čajových vrecúšiek.

•

21. 4. štvrtok 17.00 hod.

ZEM MÁ ZELENÚ

DISKUSIE PRE RODINKY.
Hosť: Matúš Čupka zo Zelenej
hliadky. Rodičovstvo a verejný
priestor - ako zvládať nástrahy
veľkomesta.

• 23. 4. sobota

9.00 – 12.00 hod.

PREŠPORKOVSKÝ
BAZÁRIK

PRÍĎTE DO PREŠPORKOVA NA
BAZÁR NIELEN DETSKÉHO OBLEČENIA. Vstup voľný, miesto
predajcu si rezervujte na
www.presporkovo.sk - organizovaný program.... Dopoludnie
bude spestrené tvorivými dielničkami a mamičky si nájdu
bazárikovské vychytávky.
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• 25. 4. – 27.4.

pondelok - streda
9.00 – 11.30
a 16.30 – 18.00 hod.

VÝMENNÝ BAZÁR
OBLEČENIA

Prineste oblečenie, ktoré nepotrebujete a zoberte si to, ktoré sa vám, resp. vašim deťom
zíde. Akcia spojená so zbierkou
pre oz zastrešujúce charitatívne
aktivity pre ľudí v núdzi.

☟PRIPRAVUJEME
Moja obľúbená rozprávka
čítanie pre rodinky s hosťami.
Míľa pre mamu 7. 5. 2016 v sobotu na Kuchajde od 15.00 hod
- 18.00 hod. Najväčšia oslava dňa
matiek. Vystúpia: Deti z krúžkov RC Prešporkova - Minifolklór
a Folklór v srdci; SĽUK - Gašparko - tanečná veselohra pre deti
je spojením tradičného bábkového divadla, ľudového tanca
a hudby; Folklórne združenie
Veterán z Trnavy. Sprievodné aktivity pre deti i rodičov.
Novinka: TANCOVANIE NA ĽUDOVÚ NÔTU PRE DOSPELÝCH.
Utorky od 18.00 hod. - 18.30 hod.
(termín a časová dotácia sa
bude meniť podľa záujmu)

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

