
 

 

 
 

 

Program srpen 2020 
Na program Kopretiny se, prosíme, přihlašujte na tel. 739 389 209. 
Kapacita přítomných je maximálně 15 osob.   
 
Prostory Kopretiny a používané hračky budou po každé návštěvě dezinfikovány. 
Děkujeme za Vaši spolupráci. Těšíme se na Vás. 

 

Aktuální provozní doba 

Pondělí  8.00 – 12.30 

Středa      8.00 – 12.30 

Čtvrtek  8.00 – 12.30  13.30 – 17.00 

 

Pondělí 3. 8. 2020     

8.00 – 12. 30 hod. Klub rodičů – interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá 

témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěná herna 

8.30 – 12. 00 hod. Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností – glazování předlité 

keramiky 

Středa 5. 8. 2020 

8.00 – 12. 30 hod. Klub rodičů – interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá 

témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěná herna 

8.30 – 12. 00 hod. Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností – glazování předlité 

keramiky 

Čtvrtek 6. 8. 2020 

8.00 – 17. 00 hod. Klub rodičů – interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá 

témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěná herna 

8.30 – 16. 30 hod. Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností – glazování předlité 

keramiky 

 
Pondělí 10. 8. – pátek 14. 8. 2020 

Tvoření z keramiky – na aktivitu je nutné se přihlásit 6. 8. 2020   

Pondělí 17. 8. 2020     

8.00 – 12. 30 hod. Klub rodičů – interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá 

témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěná herna 

8.30 – 12. 00 hod. Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností – výroba jehelníčku 

 

 



Středa 19. 8. 2020 

8.00 – 12. 30 hod. Klub rodičů – interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá 

témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěná herna 

8.30 – 12. 00 hod. Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností – výroba jehelníčku 

Čtvrtek 20. 8. 2020 

8.00 – 17. 00 hod. Klub rodičů – interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá 

témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěná herna 

9.00 – 10.00 hod.  Tréninkové pohybové aktivity pro rodiče s dětmi 

10.00 – 12.00 hod. Neználek – aktivita na rozvoj manuální zručnosti, kreativity a podpory 

efektivní komunikace mezi rodičem a dítětem 

14.00 – 15.00 hod. Tréninkové pohybové aktivity pro rodiče s dětmi 

15.00 – 16.30 hod. Neználek – aktivita na rozvoj manuální zručnosti, kreativity a podpory 

efektivní komunikace mezi rodičem a dítětem 

Pondělí 24. 8. 2020     

8.00 – 12. 30 hod. Klub rodičů – interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá 

témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěná herna 

8.30 – 12. 00 hod. Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností – dekorování 

předmětů ubrouskovou technikou 

Středa 26. 8. 2020 

8.00 – 12. 30 hod. Klub rodičů – interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá 

témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěná herna 

8.30 – 12. 00 hod. Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností – dekorování 

předmětů ubrouskovou technikou 

Čtvrtek 27. 8. 2020 

8.00 – 17. 00 hod. Klub rodičů – interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá 

témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěná herna 

9.00 – 10.00 hod.  Tréninkové pohybové aktivity pro rodiče s dětmi 

10.00 – 12.00 hod. Neználek – aktivita na rozvoj manuální zručnosti, kreativity a podpory 

efektivní komunikace mezi rodičem a dítětem 

14.00 – 15.00 hod. Tréninkové pohybové aktivity pro rodiče s dětmi 

15.00 – 16.30 hod. Neználek – aktivita na rozvoj manuální zručnosti, kreativity a podpory 

efektivní komunikace mezi rodičem a dítětem 

 

Všechny aktivity jsou určeny pro rodiče s dětmi.  Káva a pitný režim pro děti zajištěn. 

Do Kopretiny vezměte s sebou: vlastní přezůvky pro dospělé i děti, pracovní oděv na výtvarné 
činnosti, svačinku. Příspěvek činí 40 Kč, tvůrčí a kulinářské dílny – dle spotřeby materiálu. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


