MATERSKÉ CENTRUM TIK TAK

PROGRAM SEPTEMBER 2013

Pravidelná herňa (od 09.09.2013) je otvorená každý pondelok od 16:00 - 18:00
hod. a štvrtok od 10:00 - 12:00 hod. Vstupné: členky 0€, nečlenky 0,50€.
09.09.2013 pondelok 16:00 – 18:00 hod – „ZAČIATOK SEZÓNY“ Opäť sa stretneme
spolu, deti, starší súrodenci aj oteckovia, aby sme začali novú sezónu v našom materskom
centre, pospomíname na leto, dovolenky, deti sa môžu zahrať na ihrisku a v prípade
pekného počasia bude aj opekačka. Nezabudnite si dobrú náladu a nejaké dobroty na
opekanie.
12.09.2013 štvrtok 10:00 – 12:00 hod – „PODPORNÁ SKUPINA DOJČIACICH
MATIEK – DOJČENIE A PRÍKRMY“ Kedy a ako zavádzať príkrmy dojčenému bábätku a
ako ďalej pokračuje dojčenie. Na tieto otázky príp. iné rady pre dojčenie Vám ponúkne Silvia
certifikovaná poradkyňa pri dojčení. Vstup: členky 0€, nečlenky 0,5€.
19.09.2013 štvrtok 10:00 – 12:00 hod – „HERŇA S BEEBOM“ Herňa so znakujúcim
macom BeeBom určená hlavne pre deti od 10 – 18 mesiacov, no môžu prísť pozrieť a zahrať
sa aj staršie i trochu mladšie detičky. Naučíme sa princípy znakovej reči pre počujúce
babätká, BeeBo ukáže pár znakov, sprevádzať nás budú veselé pesničky a možno bude aj
angličtina. Vstup: členky 2,-€, nečlenky 2,5€.
26.09.2013 štvrtok 10:00 – 12:00 hod – „HERŇA + PREDNÁŠKA O JUICEPLUS"
Jeme my a naše detičky dostatok kvalitného ovocia a zeleniny po celý rok? Prečo nás vo
veľkom trápia civilizačné ochorenia? Dá sa bojovať s chorobami aj ináč ako chemickými
liekmi? Tieto a ďalšie dôležité otázky si rozoberieme počas poslednej štvrtkovej herne.
Tešia sa na Vás Jarka a Daniela. Vstup: členky 0€, nečlenky 0,5€.

__________________________________________________________________________________
V Októbri pripravujeme burzu, podrobné informácie budú zverejnené na stránke
www.mctiktak.webnode.sk a v programe na Október.

CVIČENIE PRE DETIČKY sa presunulo do Zálesia (kultúrny dom). Začiatok kurzu je v stredu 23.1.2013.
Kontakt: 0908 761 377.

Sídlime v budove I-klubu v areáli kaštieľa. Pešo: Vstup od Nám. padlých hrdinov, prejdite parkom kaštieľa cez mostík, na
konci chodníka doprava, MC je po niekoľkých metroch na ľavej strane. Autom: po Nádražnej ulici, pred žel. stanicou doľava
a hneď vojsť bránou do parku, MC je po pravej strane. Kontakty: TIK-TAK mobil: 0948 007 305, mail:
mctiktak.ivanka@gmail.com.

