Mateřské centrum KUŘÁTKO
PRVNÍ NÁVŠTĚVA centra a Montessori herny ZDARMA!
 ADRESA: Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 4 – Libuš,

 WEB: www.kuratko.mistecko.cz
 KONTAKT: kuratkomc@seznam.cz, tel.777 001719
 OTEVÍRACÍ DOBA: PONDĚLÍ AŽ ČTVRTEK : 9:30-12:00 – program KUŘÁTKO (viz. níže)
ČTVRTEK : 10-12 hod. – program MONTESSORI
 ZÁKLADNÍ PROGRAM PO – hudební rytmika, zpívání, dramatika aj., ÚT a ČTV-výtvarná dílnička,
STR- sportování pro nejmenší. Případné změny v programu naleznete na webu MC

 VÝŠE VSTUPNÉHO a systém předplatného

jednorázový vstup – 60 Kč, permanentka na 10 vstupů na program MC 500 Kč
Montessori herna: jednorázové vstupné – 110 Kč, předplatné na 10 vstupů - 700 Kč.
Permanentky jsou platné po dobu 6 měsíců provozu.

PROSINEC 2013
02.12. PO
03.12. ÚT
04.12. ST
05.12. ČT

07.12

SO

09.12. PO
10.12. ÚT

Tanečky a rytmika pro nejmenší – přijďte si zatančit s kamarády, maminkou nebo tátou a s Hankou
Tvoříme anděla, čerta nebo Mikuláše, aneb těšíme se na Mikuláše  s Luckou

10:00, 15:30 a 17:30 Mikulášské besídky s programem a návštěvou Mikuláše a Anděla.
Nutnost předchozího přihlášení v MC nebo na kuratkomc@seznam.cz, počet míst na jednotlivé
termíny omezen. Cena 75 Kč/dítě, dospělý - 20 Kč (příspěvek na balíček pro dítě a činnost MC).
Vystřihování vloček – přijďte se zimně naladit s Martinou

Vánoční rodinné fotografování s mobilním ateliérem Fotogaba – v prostorách MC Kuřátko
se můžete od 10.00 do 17.00 nechat vyfotografovat se celou rodinou. Bližší informace a
rezervace na tel. 734 457 743 nebo mail: kaja.k@volny.cz
Tanečky a písničky pro kluky a holčičky s Hankou

Vánoční dílna pro děti s Luckou – přijďte si vyrobit ozdobičku na stromeček, vánoční
přáníčko nebo ještě něco jiného

11.12. ST
12.12. ČT

Sportování pro děti i maminky

16.12. PO
17.12. ÚT
18.12. ST

Předvánoční tančení a zpívání s Hankou
Vánoční překvapení – s Luckou si vyrobíte svícen na vánoční stůl
Staročeské VÁNOCE v Kuřátku s dárkem s překvapením. Vstupenka na oslavu např.
rodič + dítě = dárek 1ks pro dítě a 1ks pro dospělého. Všechny přinesené balíčky poskládáme
pod stromeček a každý si bude moci vylosovat "od Ježíška" opět jiný balíček od jiného
návštěvníka :-). Hodnota dárku v balíčku nerozhoduje, jde o nápad, vtip a překvapení pro
všechny. Házení pantoflem, rozkrojení jablíčka, plovoucí lodičky aj.

Divadélko pro nejmenší – další kouzelná pohádka, tentokrát O hladové housence,
s Martinou

19.12.–6.1.2014 ZAVÍRÁME aneb na viděnou v roce 2014!
Kompletní nabídku programů, služeb a aktivit naleznete na adrese www.kuratko.mistecko.cz. Případné
změny a detaily k vybraným programům naleznete taktéž na webu MC či na nástěnce v centru Kuřátko.

