MATERSKÉ CENTRUM TIK TAK

PROGRAM DECEMBER 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€. V čase prázdnin od 21.12.2013 do 07.01.2014
je materské centrum zatvorené.
02.12.2013 pondelok od 16:00 hod – VIANOČNÉ FOTENIE
Chcete profesionálne fotky, aby ste mohli potešiť na sviatky Vašich
blízkych? Fotografka Andrea z www.fotomomenty.sk k nám príde do materského centra a
pofotí rodinky, deti so zimnou atmosférou. Cena 8,-€ za 3 upravené fotky + možnosť upraviť
do vianočnej pohľadnice za 2,-€. Nahlasujte sa vopred kvôli časovému harmonogramu
mailom: mctiktak.ivanka@gmail.com alebo telefonicky: 0948 007 305.
03.12.2013 utorok 10:30 hod – PREMIETANIE FILMU SLOBODA PRE PÔROD
Organizujeme v spolupráci s občianskym združením Ženské kruhy. Vstup: členky 1,-€,
nečlenky 1,50 €.
05.12.2013 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 €.
09.12.2013 pondelok 16:00 – 18:00 hod – „HERŇA + WORKSHOP O HÁČKOVANÍ“
Naučíme sa čo-to o háčkovaní, vyskúšame si niečo uháčkovať a možno tým niekoho
potešíme na Vianoce. Možnosť tiež zakúpenia bižutérie od bižutérky. Vstup: členky 0 €,
nečlenky 0,50 €.
12.12.2013 štvrtok 10:00 – 12:00 hod – „PODPORNÁ SKUPINA DOJČIACICH
MATIEK“ Téma o ktorej budeme rozprávať: Mýty o dojčení. Vstup: členky 0 €, nečlenky
0,50 €.
16.12.2013 pondelok 16:00 – 18:00 hod – „HERŇA + PREDVIANOČNÉ
POSEDENIE“ V milej predvianočnej atmosfére sa stretneme pri dobrých vianočných
dobrotách a pri vianočných koledách. Vstup: členky 0 €, nečlenky 0,50 €.
19.12.2013 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. Téma: výroba vianočného
svietnika. Vstup: členky 1 €, nečlenky 1,50 €.
__________________________________________________________________________________

KURZ HUDOBNÁ ŠKOLA YAMAHA utorky o 9:30hod, prihlásiť sa môžte na tel.č.: 0907
178 245.
KURZ ANGLIČTINY PRE NAJMENŠÍCH (od 2,5roka) informácie a prihlasovanie sa u
lektorky Michaely na tel.č.: 0905 276 416
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
Bližšie informácie o kurzoch na stránke: www.mctiktak.webnode.sk
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.

