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Únia materských centier aj tento rok pripravuje druhú zo svojich  
najväčších akcií, ktorá je súčasťou veľkej (celosvetovej) oslavy  

Medzinárodného dňa materských centier – 10. 10. 2015. 

U nás tomuto sviatku predchádzajú re-
gionálne stretnutia materských a rodin-
ných centier, aby sme sa spojili a spoločne 
vytvorili akciu, ktorá bude spájať všetky 
materské centrá Únie materských centier 
Slovenska. Tento rok sme sa rozhodli uro-
biť spoločnú viacdňovú akciu členských 
rodín materských centier, ktorú sme na-
zvali Dni materských centier. Cieľom je 
spojenie celoslovenskej komunity dob-
rovoľníčok, ktoré po celý rok pripravujú 
program vo svojich materských centrách 
za účelom spoluzdieľania a inšpirácie. Pre 
deti sme pripravili divadelné predstavenie 
Divadla Svetielko, ktoré tvoria mamičky 
z materského centra Klokanček v Nitre. 
Taktiež sme pripravili športovo-zábavný 
deň, plný veselých aktivít pre celé rodiny. 
Súčasťou budú aj workshopy a diskusie, 
ktoré povedú k rozšíreniu ponuky progra-
mov pre rodičov s deťmi v materských 
a rodinných centrách. 

Vďaka energii a odhodlaniu dobrovoľ-
níkov, ktorí pomáhajú Únii materských 
centier, pripravujeme na jeseň viaceré 
vzdelávacie aktivity pre členské materské 
a rodinné centrá. Naším cieľom je skva-
litnenie starostlivosti o rodiny s malými 
deťmi, o matky aj o deti, ktorým poskytu-
jeme možnosti uspokojovania sociálnych 
potrieb. Radi by sme ukázali, že materské 
centrá nie sú len herne, ale majú svoju 
kvalitu práve v možnostiach vzdelávania 
a sebarealizácie matiek na materskej či 
rodičovskej dovolenke a dávajú priestor 
na utužovanie partnerských vzťahov.

Mnohé materské a rodinné centrá tiež v týždni od 5. – 10. októbra pripravujú pre svojich klientov pestrý program. 
Nájdete ho na www.materskecentra.sk alebo na www.facebook.sk/uniamaterskychcentier.

Prešporkovský 
týždeň  

otvorených dverí 
7. – 11. 9. 2015 

Milé rodinky, 
pripravili sme pre vás ochutnávku z našich 
aktivít vo forme skrátených blokov (20 min.) 
krúžkov a následne možnosť porozprávať sa 
s lektorkami a stráviť s detičkami príjemné chvíle 
v našom Prešporkove. www.presporkovo.sk
Herňa je počas týždňa otvorených 
dverí  otvorená vždy v časoch :
P  9:00 – 11:30 a 16:00 – 17:00
U  9:00 – 11:00
S  9:00 – 11:00 a 16:00 – 18:00
Š  9:00 – 11:00 a 17:00 – 18:00

PONDELOK 7. 9 
l od 9:00 Cvičenie pre detičky od 18 – 36 

mesiacov – zábavné cvičenie pre drobcov 
s využitím širokého spektra pomôcok 
v príjemnej atmosfére nášho Prešporkova.

l od 10:00 do 11:00 Malkáči – stretnutia pre 
detičky, ktoré ešte nenavštevujú škôlku 

l Melody friends – zábavné hry pre deti 
predškolákov a školákov  s prvkami 
Muzikoterapie. 

l 18:30 Gravidjoga 

UTOROK 8. 9.
l 9:00 Minifolklór
l 11:00 a 18:30 Fitmama – cvičenie pre ženy 

STREDA 9. 9. 
l 9:30 MIMI folklór – tancovanie na ľudovú 

nôtu pre deti od 12 – 18 mesiacov
l 16:00 Minifolklór – tancovanie na ľudovú 

nôtu pre deti od 18 – 36 mesiacov
l 16:30 Folklór v srdci s Dominikou 
l 17:00 Prešporkovský piknik na Dvorčeku  

– prineste si piknikovú deku a nejakú 
dobrotu, o ktorú sa podelíte. 

ŠTVRTOK 10. 9. 
l 10:00 Hudobná škola pre deti  

od 4 do 18 mesiacov, v sprievode rodiča. 
l Prvé krôčiky k hudbe – kurz pre deti od  

18 mesiacov do 4 rokov, v sprievode rodiča.
l 17:30  Cirkus kus – pre deti od 5 – 9 rokov. 

PIATOK 11. 9.
l 17:00 Luk klub – lukostrelecký krúžok pre 

deti od 5 – 9 rokov. Otvorený v priestore 
www.citydog.sk a potom bude krúžok 
prebiehať aj v RC Prešporkovo.
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