MATERSKÉ CENTRUM TIK TAK

PROGRAM FEBRUÁR 2014
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€.
Počas prázdnin, polročné 3.2.2014 a jarné 24.2.-28.2.2014 bude
materské centrum zatvorené.
04.02.2014 utorok 10:30 hod – „PREMIETANIE DOKUMENTU,
PODOBY PÔRODU" Organizujeme v spolupráci s občianskym združením Ženské kruhy. Vstup:
členky 2 €, nečlenky 2,50 €.

06.02.2014 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 €.

10.02.2014 pondelok 16:00 – 18:00 hod – KARNEVAL Zabavíme sa v maskách,
občerstvenie vítané.
13.02.2014 štvrtok 10:00 – 12:00 hod – „PODPORNÁ SKUPINA DOJČIACICH
MATIEK“ Téma o ktorej budeme rozprávať: Riziká používania fľaše a cumlíka pre dojčenie a plus
ďalšie otázky ktoré vás zaujímajú. Vstup: členky 0 €, nečlenky 0,50 €.

17.02.2014 pondelok 16:00 – 18:00 hod – „HERŇA A STRETNUTIE S DULOU“ Na
stretnutí sa dozvieme, kto je dula a aká je jej úloha, o dôležitosti prirodzeného pôrodu a jeho
významu pre ženu a dieťa. Ako môže pomôcť dula tehotnej a rodiacej žene. Všetci (nie len
tehotné), ktorí sa chcú dozvedieť viac, sú vítaní na stretnutí s dulou Silviou v materskom centre.
Vstup: členky 2 € , nečlenky 2,5€.
2,5€.

20.02.2014 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: modeľovanie príšerok z cesta. Vstup: členky 1 €,
nečlenky 1,50 €.

V marci pripravujeme burzu, bližšie informácie čoskoro zverejníme.

__________________________________________________________________________________

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.ivanka.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.

