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Únia materských centier

CENTRÁČIK 

RC Prešporkovo,  
Bratislava 
štartuje do nového školského roka  
Dňami otvorených dverí. 
Príďte si skúsiť:
l  11. 9. pondelok o 9.30 hod. Cvičenie na fitloptách  

pre detičky od 24 do 36 mesiacov s mamičkami
l  11. 9. pondelok o 10.00 hod. Malkáči – stretnutie  

pre mamičky a detičky od 2 do 4 rokov 
l  11. 9. pondelok o 17.00 hod Prešporkovo  

– športové aktivity pre detičky od 2,5 do 4 rokov  
s mamičkami 

l  Prešporkovský international language club  
– stretnutia každý druhý pondelok o 17.30 hod.

l  12. 9. utorok o 9.30 hod. Minifolklór – tancovanie  
na ľudovú nôtu pre deti od 18 do 36 mesiacov a mamy 

l  12. 9. utorok o 10.00 hod. PREŠPORKOVSKÁ PORADŇA  
– príďte sa poradiť o nožičkách, držaní tela, 
psychomotorickom vývoji dieťatka, bolestiach  
chrbtice, gynekologických problémoch  
s fyzioterapeutkou Mgr. Zuzanou Wolekovou

l  12. 9. utorok o 10.30 hod. Fitmama – cvičenia pre ženy 
l  12. 9. utorok o 16.30 hod. Folklór v srdci – tancovanie  

na ľudovú nôtu pre detičky od 3 do 6 rokov 
l  13. 9. streda o 9.30 hod. MIMIfolklór – tancovanie na  

ľudovú nôtu pre detičky od 12 do 18 mesiacov s mamami
l  13. 9. streda o 9.30 hod. Montessori herničky 
l  14. 9. štvrtok o 9:30 hod. A je to tu: „Máme školáka“,  

PhDr. Jarmila Tomková, psychologička 

www.presporkovo.sk

Začnite plávať  
s RC Hruštička 
Plávanie je pre bábätká ideálny pohyb. Dieťa má radosť z pohybu vo vode, 
z kontaktu s rodičom, neskôr i s rovesníkmi. Rodičia sa učia s dieťaťom 
pracovať, spoznávajú sa aj v neobvyklých situáciách, a učia sa dôverovať  
si navzájom. Citové puto medzi nimi sa prehlbuje a utužuje. Dieťa je síce 
zrelé do kolektívu až okolo tretieho roku, ale z bezpečného náručia svojho 
rodiča môže vnímať, napodobňovať a prispôsobovať sa svojim rovesníkom. 
Zo skúseností vieme, že absolvovanie takýchto aktivít napomáha 
začleneniu dieťatka do kolektívu v škôlke bez väčších problémov.
Pravda, ak hovoríme o dojčenskom plávaní, rozumieme pod ním skôr  
hru dieťaťa a rodiča. Bábätko si pri hre buduje pozitívny vzťah k vode.  
O to ľahšie si neskôr osvojí plavecké spôsoby. Deti od štyroch mesiacov  
až do troch rokov sú zaradené do kurzov plávania v bazénoch na to 
určených, s teplotou vody od 28 – 32 °C. Kurzy sú metodicky rozvrhnuté 
do lekcií, ktoré prebiehajú v pravidelných intervaloch 2-krát do týždňa. 
Výcvik vo vode je rozdelený na rozplávanie, hlavnú fázu a vyplávanie.  
Po lekcii nasleduje osušenie, sauna a prezliekanie. Teplota sauny sa 
pohybuje od 50 do 55 °C. Pobyt dieťaťa treba regulovať podľa jeho nálady. 
Detské plavecké kurzy prevádzkujeme v spolupráci s certifikovanou 
inštruktorkou a prebiehajú v Mestskej krytej plavárni vo Veľkom Krtíši  
v doobedňajších hodinách.
www.rchrusticka.blogspot.sk

Materské centrá slúžia 
ako podpora zdravého 

života fungujúcej rodiny. 
Vytvárajú bezpečný priestor 

pre celé rodiny k zdieľaniu 
skúseností, vzájomnej 
podpore, poradenstvu, 
učeniu sa a spolupráci. 

Fungujú na princípe 
svojpomocných skupín za 

pomoci vás, dobrovoľníčok 
a dobrovoľníkov.

    k dobrovoľníčkam 
v materskom centre Medzinárodný deň

materských centier

Dobrovoľníčky – sú to často mamy, ktoré majú viac 
detí a popri starostlivosti o svoju rodinu majú v sebe 
ešte silu viesť materské centrá a prinášať radosť iným 
rodinkám. Pre tieto členky a ich rodiny pripravuje 
Únia materských centier k Medzinárodnému dňu 
materských centier (10. októbra) už 5-ty rok  
víkendový pobyt v RS GO Kľačno. Každoročne je 
venovaný oslave materských a rodinných centier,  
pri ktorej sa stretávajú dobrovoľníčky a dobrovoľníci,  
ktorí celý rok  
pripravujú  
aktivity a program  
pre ostatných. 

V trojdňovom programe nás čaká stretnutie so 
šašom, vedecko-technické bádanie pre celú 
rodinu, kreatívna dielňa, netradičné športové 
zápolenie, maľovanie na tvár či diskotéka. 
Program spestrí aj posedenie pri ohni s gitarou 
a možnosťou opekania či grilovania v krásnom 
prostredí. Horami obklopená obec Kľačno 
a nádherný areál RS sú ideálnym prostredím na 
načerpanie energie do novej sezóny 2017/2018.

Pridaj sa 

POZVÁNKY 
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eli
Lístok s poznámkou
overiť čas!!!


