
člen Únie materských centier

Program na mesiac

Akcie označené týmto symbolom       majú obmedzený počet miest.
Preto si nezabudnite zarezervovať svoje miesto cez SEMAFOR (nájdete na našom webe).

4.11. 16.00 Podporná skupina dojčiacich matiek 
– stretnutie dojčiacich matiek s deťmi s  poradkyňou pri dojčení

5.11. 17.00  Prvé chvíľky s bábätkom po pôrode 
- stretnutie s dulou pre všetky tehuľky

6.11. Úsmev ako dar ???

7. – 8.11. a 14. – 15.11.   Vianočné fotenie pre rodiny s fotografkou Dominikou

10.11.  Tvorivé dielne – tvorenie pre tvorivé tvory 
10.00 Pre malkáčov – Veselí  ježkovia
16.30 Pre velkáčov – Lampióny

11.11.  17.00 Lampiónový sprievod
11.11.         16.30              Podporná skupina nosiacich mamín
12.11.  17.00 Tvojich/Mojich veľa tvárí – seminár s detskou psychologičkou
13.11. 17.00 O slniečkovej a dažďovej víle – divadlo KaSia
15.11.                                Komunálne voľby, kandiduje aj štatutárka MC Budatko
                                          za poslankyňu MČ Petržalka, v obvode 5 – Jana Hrehorová

MONTESSORI NOVEMBER V BUDATKU

14.11.     17.00        Montessori kútik v cvičebni 
                                     - aktivity z montessori kútika vo väčších priestoroch
18.11.     10.00        Hráme sa s farbami 
                                     – aktivity z montessori pedagogiky a tvorivé dielne v jednom
23.11.     10.00-14.00  Predajná výstava montessori pomôcok

     26.11.    17.00             Pomôž mi, aby som to urobil sám - prednáška 
                                         Ako sprevádzať deti do 3 rokov podľa princípov M. Montessori

22.11. 9.30 Zdravé nohy – workshop s  témou plochonožia v detskom veku

24.11. Tvorivé dielne – tvorenie pre tvorivé tvory 
10.00 Pre malkáčov – Ľadové medvede
16.30 Pre velkáčov – Tému upresníme

V     Budatku sa konajú aj rôzne pravidelné kurzy, krúžky a     stretnutia:  
Prihlásiť sa na ne môžete cez SEMAFOR (nájdete na našom webe). 

Herňa a     trampolína  
Do herne a na trampolínu stačí prísť, netreba sa vopred prihlasovať.

Sledujte ich otváracie hodiny na našom webe a príďte sa zahrať či zaskákať.

Tešíme sa na vás!
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