MATERSKÉ CENTRUM TIK-TAK

PROGRAM MÁJ 2014
Pravidelná herňa je otvorená každý pondelok od 16:00 - 18:00 hod. a štvrtok od
10:00 - 12:00 hod. Počas sviatkov 01.05.2014 a 08.05.2014 bude materské
centrum zatvorené. Vstupné: členky 0€ , nečlenky 0,50€
05.05.2014 pondelok 16:00 - 18:00 hod - HERŇA + PREDNÁŠKA ROZVÍJAJME
DETI HROU" Praktický workshop o význame hry v živote dieťaťa. Vstup: členky 0€,
nečlenky 0,50€.
12.05.2014 pondelok 16:00 - 18:00 hod - HERŇA + OSLAVA DEŇ MATIEK" Môžte
sa tešiť na opekačku, líčenie s poradenstvom pre mamičky, ponuka bižutérie a Daniela Vám
prezradí z tarotových kariet čo Vás čaká v budúcnosti. Nezabudnite si dobroty na opekanie.
14.05.2014 streda od 15:00 hod FOTENIE, jarné fotenie vonku v priestoroch
materského centra s fotografkou Andreou www.fotomomenty.sk
Balíček Mini 3ks upravených fotografií v plnej a zmenšenej kvalite, cena 12,-€
Balíček Plus 6ks upravených fotografií v plnej a zmenšenej kvalite, cena 20,-€
Nahlasujte sa vopred kvôli dohodnutiu času, aký Vám vyhovuje, mailom:
mctiktak.ivanka@gmail.com alebo tel.č. 0948007305.
15.05.2014 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 €.
19.05.2014 pondelok 16:00 - 18:00 hod - HERŇA + PREDNÁŠKA O SILE
ZDRAVÝCH POTRAVÍN, Ako pôsobí jedlo na Vaše telo a zdravie" Pozývame Vás na
prednášku a diskusiu o sile zdravých potravín. Viete, ako pôsobí jedlo na Vaše telo a zdravie?
Prečo vôbec rozmýšľať nad tým, čo vkladáte do úst? Máte zdravotný problém a nepoznáte
jeho príčinu? Prestáva Vás už baviť chodiť po lekároch a lekárňach? Rád Vám na tieto a iné
otázky ohľadne zdravia odpovie Peter Planieta – poradca zdravého životného štýlu a BIO
človek roka 2012. Vstup: členky 0€, nečlenky 0,50€.
22.05.2014 štvrtok 10:00 - 12:00 hod - "PODPORNÁ SKUPINA DOJČIACICH
MATIEK" Premietanie dokumentu o dojčení a diskusia. Vstup: členky 0€, nečlenky 0,50€.
26.05.2014 pondelok 16:00 - 18:00 hod - HERŇA + PREDNÁŠKA AKO SI UROBIŤ
DOMA" Povieme si niečo o bylinkách, prírodných bylinkových sladidlách, vhodných pre deti
práve v nastávajúcom teplom období, pripravíme si osviežujúci nápoj. Porozprávame sa o
Vašich skúsenostiach s bylinkami pri chorobách detí a povieme si, ktoré bylinky sú pre deti
vhodné a ktoré nie, pri ktorých chorobách čo môžeme použiť. Prednášku povedie Daniela.
Vstup: členky 0,50€, nečlenky 1€.
29.05.2014 štvrtok 10:00 - 12:00 hod - "HERŇA + TVORIVÉ DIELNE MALÍ
UMELCI" Pri práci v tvorivej dielni si môže dieťatko zašpiniť oblečenie, preto mamičky
prineste aj "pracovné oblečenie" pre svojho umelca. Téma: záložka do knižky. Vstup: členky
1€, nečlenky 1,50€.
KURZ HUDOBNÁ ŠKOLA YAMAHA utorky o 9:00 hod, prihlásiť sa môžte na tel.č.: 0907 178 245.
CESTY K SPOKOJNÉMU PÔRODU, CYKLUS 5 STRETNUTÍ O PÔRODE A RANOM MATERSTVE
kurz s dulou, bližšie informácie a prihlasovanie na tel.č.: 0902 624 904
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.

