MATERSKÉ CENTRUM TIK TAK

PROGRAM OKTÓBER 2013

Pravidelná herňa je otvorená každý pondelok od 16:00 - 18:00 hod. a štvrtok od
10:00 - 12:00 hod. Vstupné: členky 0€, nečlenky 0,50€.
03.10.2013 štvrtok 10:00 – 12:00 hod – „PODPORNÁ SKUPINA DOJČIACICH
MATIEK A EURÓPSKY TÝŽDEŇ DOJČENIA“ Príďte a oslávme spolu týždeň dojčenia. Na
detičky a mamičky čakajú pekné aktivity a ceny. Vstup: členky 0 €, nečlenky 0,50 €.
10.10.2013 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 €.
12.12.2013 sobota 09:30 - 12:30 hod - Burza detského oblečenia a potrieb
V strednej odbornej škole (PTŠ), Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
17.10.2013 štvrtok 10:00 – 12:00 hod – „HERŇA + TVORIVÉ DIELNE S ĽUBKOU MALÍ UMELCI" Pri práci v tvorivej dielni si môže dieťatko zašpiniť oblečenie, preto
mamičky prineste aj "pracovné oblečenie" pre svojho umelca. Vstup: členky 0 €, nečlenky
0,50 €.
24.10.2013 štvrtok 10:00 – 12:00 hod – „HERŇA + PREDNÁŠKA S ORL LEKÁRKOU
LUCIOU NEMAŠÍKOVOU Vstup: členky 2 €, nečlenky 2,5 €.
28.10.2013 pondelok 16:00 – 18:00 hod – "HERŇA + PREZENTÁCIA USBORNE
BOOKS" Prezentácia kníh spojená s možnosťou zakúpenia. Vstup: členky 0 €, nečlenky
0,50 €.
31.10.2013 štvrtok 10:00 – 12:00 hod – "HERŇA + PREDNÁŠKA O JUVENILNEJ
JUSTÍCII" Juvenilná justícia je systém ochrany práv detí, ktorý umožňuje vstup sociálnych
pracovníkov do príbytkov aj bez povolenia súdom na základe anonymného udania a
odoberanie detí starostlivým rodičom z vykonštruovaných dôvodov. Je prijatá napr. v USA,
Veľkej Británii, Škandinávii. Hrozí jej zavedenie aj na Slovensku? Rada sa s Vami o tom
porozpráva mamička Elena, ktorá o danej téme zozbierala potrebné informácie. Vstup:
členky 0 €, nečlenky 0,50 €.
__________________________________________________________________________________
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.

