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 Aktuální aktivity a akce na měsíc 
                           
 
Klub rodičů - téma 18. týdne: 1. máj 
 

Středa 1. 5. 2019 ZAVŘENO – SVÁTEK PRÁCE 

Čtvrtek 2. 5. 2019 
14.00 – 18.00 Klub rodičů s dětmi 

14.00 – 18.00 
Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností  
– výroba přáníčka pro maminku ke Dni matek 

 
 
 
Klub rodičů - téma 19. týdne: Den matek 
 

Úterý 7. 5. 2019 

8.00 - 12.30 Klub rodičů s dětmi 

 10.00 - 11.00 
Tréninkové a pohybové aktivity - hodina plná písniček 
a říkadel pro děti od 2 do 6 let 

Středa 8. 5. 2019 ZAVŘENO – STÁTNÍ SVÁTEK 

Čtvrtek 9. 5. 2019 
14.00 – 18.00 Klub rodičů s dětmi 

15.00 
Procházka přes pohádkovou alej do jízdárny Eden 
(bližší informace v letáku) 

 
 



 

 

Klub rodičů - téma 20. týdne: Děti a zvířata 
 

Úterý 14. 5. 2019 

8.00 - 12.30 Klub rodičů s dětmi 

 10.00 - 11.00 
Tréninkové a pohybové aktivity - hodina plná písniček 
a říkadel pro děti od 2 do 6 let 

Středa 15. 5. 2019 

  8.00 - 12.30 
14.00 - 18.00    

Klub rodičů s dětmi 

14.00 - 18.00 
Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností  
– Ubrousková technika – dekorace 

9.30 - 10.30 
16.00 - 17.00 

Dudkohraní s lektorkou Soňou Dudkovou 

Čtvrtek 16. 5. 2019 
14.00 – 18.00 Klub rodičů s dětmi 

14.00 – 18.00 
Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností  
– Ubrousková technika – dekorace 

 
 
 
 
Klub rodičů - téma 21. týdne: Pravák nebo levák? 
 

Úterý 21. 5. 2019 

8.00 - 12.30 Klub rodičů s dětmi 

 10.00 - 11.00 
Tréninkové a pohybové aktivity - hodina plná písniček 
a říkadel pro děti od 2 do 6 let 

Středa 22. 5. 2019 

  8.00 - 12.30 
14.00 - 18.00    

Klub rodičů s dětmi 

14.00 - 18.00 Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností 

9.30 - 10.30 
16.00 - 17.00 

Dudkohraní s lektorkou Soňou Dudkovou 

Čtvrtek 23. 5. 2019 
14.00 – 18.00 Klub rodičů s dětmi 

od 16.00 
Beseda s Mgr. Lubošem Novotným na téma: 
Grafomotorika (bližší informace v letáku) 

 



 

 

Klub rodičů - téma 22. týdne: Slavíte Den dětí? 
 

Úterý 28. 5. 2019 Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ ZAVŘENO 

Středa 29. 5. 2019 

  8.00 - 12.30 
14.00 - 18.00    

Klub rodičů s dětmi 

14.00 - 18.00 
Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností 
Glazování keramiky 

9.30 - 10.30 
16.00 - 17.00 

Dudkohraní s lektorkou Soňou Dudkovou 

Čtvrtek 30. 5. 2019 
14.00 – 18.00 Klub rodičů s dětmi 

14.00 – 18.00 
Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností 
Glazování keramiky 

 
Současně při každém programu probíhá Klub rodičů s dětmi.  

Příspěvek činí 40 Kč. 

 

Připravujeme pro Vás 

• v sobotu 8. 6. 2019   Zájezd ke Dni dětí do Parku Mirakulum 

 

Podrobný popis jednotlivých aktivit v programu  

Klub rodičů s dětmi - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá témata, pro děti 
je během Klubu rodičů zajištěna herna 

Tréninkové a pohybové aktivity pro rodiče či prarodiče a děti od 2 do 6 let – pomocí aktivních 
her, písniček, říkanek a cvičení s pomůckami (overball, kruhy aj.) se rodiče učí, jak rozvíjet 
motorické schopnosti svého dítěte 

Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností pro rodiče s dětmi a děti školního věku, 
podle programové nabídky, doprovodný program pro děti při programu 

Dudkohraní s lektorkou Soňou Dudkovou - ukážeme rodičům, jak rozvíjet osobnost dítěte, 
zlepšit jeho koordinaci těla a motoriku, pomocí vizuálních rytmických dovedností jako je zpěv, 
tanec, říkadla a hudební nástroje 

Besedy – nepravidelně, podle programové nabídky 

 
 

Aktuální program naleznete na http://zdar.charita.cz/programy-kopretiny/ 


