• 3. 5. utorok 17.00 hod.
PÁRAČKY

PLSTENÉ PAPUČKY. Príďte si uplstiť papučky a porozprávať sa
nielen o plstení.

• 4. 5. streda 16.30 hod.

"ROZHOVORY O ČOM SA
MOC NEHOVORÍ"

zdravé vzťahy - čo je to "opičia
láska?", aký výchovný štýl preferujeme vo výchove svojich detí?
Čo sú to závislé vzťahy? Ako
môžeme výchovou predchádzať
závislosti na seriáloch alebo vstúpeniu do sekty?

• 7. 5. 2016

v sobotu na Kuchajde
od 15.00 hod – 18.00 hod.

MÍĽA PRE MAMU

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.

• 9. 5. pondelok

10.00 - 15.00 hod.

ŠITIE NOSIČOV

V spolupráci s:
www.domovnamame.sk

•

10. 5. utorok 17.00 hod.

AJURVÉDSKY SYSTÉM
= ŽIVOT NA VLNÁCH
PRÍRODY
STRAVOVANIE A DÓŠE.
Prednáška a diskusia
s Ľudmilou Bradáčovou.

• 12. 5. štvrtok 17.00 hod.
PREDNÁŠKA
A DISKUSIA

s fyzioterapeutkou Mgr. Zuzanou
Wolekovou na tému: Zdravé nohy
alebo čo o Vás prezradia topánky.
Prineste si najobľúbenejšie a najmenej obľúbené topánky.

• 18. 5. streda 16.30 hod.
TVORIVÉ
DIELNIČKY
PRE ŠIKOVNÉ
RUČIČKY

SRDIEČKOVANIE - výroba srdiečok
z rozličných materiálov - cesta,
polymérovej hmoty, mydlovej
hmoty, terakoty.

• 19. 5. štvrtok 17.00 hod.
MOJA OBĽÚBENÁ
ROZPRÁVKA

ČÍTANIE PRE RODINKY
so Zuzanou Porubjakovou.
Vydavateľstvo Q111 knižky pre deti.

•

23. 5. pondelok 17.00 hod.

PÁRAČKY

tvorivé dielničky pre mamičky: "PRIADKY". Príďte si napriasť
vlastnú vlnku, posedieť a porozprávať pri pradení ako oddávna
ženy, mamky a babky robili :-)

• 26. 5. štvrtok 17.00 hod.
ZEM MÁ ZELENÚ

DISKUSIE PRE RODINKY.
Rodičovstvo a verejný priesor
- koľko kilometrov ste najazdili
s kočíkom bez nehody? Kadiaľ
chodiť a kam nie s kočíkom.

☟PRIPRAVUJEME

Majstrovníček
dielničky pre rodinky, majstrovanie na dvorčeku.

• 16. 5. – 22. 5.

SVETOVÝ TÝŽDEŇ
REŠPEKTU K PÔRODU

WORLD WEEK OF RESPECT
TO CHILDBIRTH.
V Prešporkove si pripomenieme
tento týždeň v rámci rozhovorov
na danú tému.

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

