MATERSKÉ CENTRUM TIK-TAK

PROGRAM JÚN 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€
02.06.2014 pondelok 17:30 hod Matičný dom - divadlo PIKI,
PREDSTAVENIE ELÁ HOP, uskutočnené s finančnou podporou obce Ivanka pri Dunaji.
Predpredaj vstupeniek v Informačnom centre, cena: 0,50€. Priamo na mieste 1,-€.
05.06.2014 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: prstové farby a odtlačky . Vstup:
členky 1€, nečlenky 1,50€.
09.06.2014 pondelok 16:00 - 18:00 hod. - OSLAVA MDD, na deti čaká pestrý
program, diskotéka, súťaže, návšteva zvieratiek a samozrejme pre každého milá odmena.
12.06.2014 štvrtok 10:00 - 12:00 hod - "PODPORNÁ SKUPINA DOJČIACICH
MATIEK" Téma o ktorej budeme rozprávať: Dojčenie v tehotenstve a tandemové dojčenie.
Vstup: členky 0€, nečlenky 0,50€.
16.06.2014 pondelok 16:00 - 18:00 hod - "HERŇA + ADAPTÁCIA DIEŤAŤA NA
ŠKÔLKU" Pozývame mamičky budúcich škôlkárov na stretnutie so školskou psychologičkou
a učiteľkou v materskej škole. Zodpovedia vaše otázky a pomôžu Vám pripraviť sa na ďalší
veľký krok v živote Vášho dieťaťa. Vstup: členky 0,50, nečlenky 1,50.
19.06.2014 štvrtok 10:00 hod - "HERŇA + PREDNÁŠKA, ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ
PRED NÁSTUPOM DO PRVÉHO ROČNÍKA" Máme pre vás dobré rady a tipy, aby ste
nástup vášho dieťaťa do školy zvládli bez kriku a plaču. Je dôležité, aby malý prváčik
neprestal mať školu rád. Študijné centrum Basic. Vstup: členky 5,-€ nečlenky 5,50€.
23.06.2014 pondelok 16:00 - 18:00 hod - "HERŇA + PREDNÁŠKA AKO SI DOMA
VYROBIŤ“ Ako si urobiť domáci čistič na nábytok, ako si urobiť telový krém, ako si urobiť
domáce mydlo, ktoré obsahuje kolagén. Prednášku povedie Daniela. Vstup: členky 0,50€,
nečlenky 1€.
26.06.2014 štvrtok 10:00 - 12:00 hod - VALNÉ ZHROMAŽDENIE – Pozývame
všetkých na stretnutie, členky materského centra a ostatných, ktorí majú záujem
sa podieľať na činnosti materského centra v nasledujúce obdobie.
30.06.2014 pondelok 16:00 - 18:00 hod - Ukončenie sezóny, stretneme sa v tento
deň, aby sme spoločne ukončili sezónu v našom centre, opečieme si dobroty na ohni a bude
aj torta. Vstup: členky 0€, nečlenky 0,50€
KURZ HUDOBNÁ ŠKOLA YAMAHA utorky o 9:00 hod, prihlásiť sa môžte na tel.č.: 0907
178 245.
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.
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.

