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
Facebook: https://www.facebook.com/kuratkomc?ref=hl
KONTAKT: kuratkomc@seznam.cz, tel. 777 001 719
OTEVÍRACÍ DOBA:PONDĚLÍ AŽ STŘEDA: 9:30–12:00
Montessori herna: ČTVRTEK A PÁTEK: 10–12 hod.
ZÁKLADNÍ PROGRAM PO – hudební rytmika, zpívání, dramatika aj., ÚT – výtvarná dílnička, STŘ –
sportování pro nejmenší. Případné změny v programu naleznete na webu MC
 POBYTNÉ A SYSTÉM PŘEDPATNÉHO: jednorázový vstup – 60 Kč, permanentka na 10 vstupů – 500
Kč, Montessori herna: jednorázový vstup – 110 Kč, předplatné na 10 vstupů – 700 Kč. Permanentky jsou
platné po dobu 6 měsíců provozu.

BŘEZEN 2015
02.03. PO
03.03. ÚT

04.03. ST
05.03. ČT

09.03. PO
10.03. ÚT
11.03. ST

16.03. PO
17.03. ÚT
18.03. ST
23.03. PO
24.03. ÚT

25.03. ST

Tanečky a rytmika s angličtinou pro nejmenší a jejich rodiče – přijďte si zatančit s Martinou a užít
si pěkné dopoledne s básničkami a hudbou – a taky angličtinou.
Tvoření s Vendulou – přijďte si s Vašimi dětmi něco hezkého vyrobit
Divadlo Perníková chaloupka – začátek představení v 16:00, herna bude otevžena již v 15:30,
vstupné 60,- (permanentka 50,-), pro děti bude připraveno občerstvení ve formě perníčků
Sporťáček pro malé i velké – s Kájou si zazpíváte, proběhnete si a pohrajete s kamarády
Seminář: Restart kariéry a života – místo konání v Business centrum Zálesí,
Pod Višňovkou 1662/25, Praha 4, Budova B3, 6. patro v době 9-12:00, nutná rezervace předem na
kuratkomc@seznam.cz, seminář i hlídání dětí v průběhu celé akce je zdarma.
Tanečky a písničky s angličtinou – české i anglické říkanky a písničky pro všechny kluky a
holčičky s Martinou
Veselé přáníčko – s Vendulou si vytvoříme přáníčko, které potěší.
Burza jarního oblečení - 9:30–13:00 – bližší informace a podmínky prodeje najdete na našem webu
a Facebooku. Registrace zájemců o prodej na e-mailové adrese kuratkomc@seznam.cz. Počet
prodávajících omezen.
Zpívání a tančení pro nejmenší – přijďte si zazpívat a zatancovat
Výživa malých dětí s MUDr. Cabrnochovou – přednáška na téma výživy malých dětí, začátek v
10:00, cena v rámci běžného vstupného
Cvičení s Kájou – přijďte si zacvičit a zaskákat
Tanec a zpěv – začněte nový týden tancem a zpěvem
Velikonoční zdobení perníčků – začátek akce v 10:00 a v 16:00, vstupné 50,-/dospělí, 20,-/dítě, děti
do 1 roka mají vstup zdarma, omezený počet míst, prosíme o registraci na kuratkomc@seznam.cz
nebo přímo v herně
Sportování s Kájou – přijďte si protáhnout tělíčka

30.03. PO
Písničky a tanec – přijďte si se svými dětmi zatančit a zazpívat
31.03. ÚT
Tvoření velikonoční dekorace s Luckou – přijďte si vytvořit velikonoční dekoraci
______________________________________________________________________________________________

Těšíme se na vaši návštěvu!

Případné změny a detaily k vybraným programům naleznete taktéž na webu či Facebooku MC či na nástěnce
mateřského centra Kuřátko na objektu Klubu Junior.

