
 
 

 

Program na říjen 2020 
 Pravidelný týdenní program 
 
 

Pondělí  08.00 – 13.00 
 
 
 
 
 
10.00 
 
 

Klub rodičů – setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá témata, 
vzájemná podpora při řešení běžných rodičovských starostí  
a radostí. Během Klubu rodičů je volný přístup k motorickým  
i terapeutickým hrám, hračkám a ke sportovnímu náčiní, 
rodiče učí, jak rozvíjet koordinaci těla, jemnou a hrubou motoriku, 
paměť, pozornost, samostatnost a trpělivost svého dítěte 
Pohybové aktivity – pomocí písniček, říkanek a cvičení se rodiče 
učí, jak správným způsobem rozvíjet motorické schopnosti svého 
dítěte a jak zlepšit koordinaci těla  

Úterý 08.00 – 13.00 
10.00 
 
 
Dle programu 

Klub rodičů  
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – pomocí tvoření z různých 
materiálů se rodiče učí, jak rozvíjet jemnou a hrubou motoriku, 
zručnost, pozornost, trpělivost a sebevědomí své i svého dítěte 
Besedy, přednášky 
 

Středa 08.00 – 13.00 
10.00 
 
 
 
 

Klub rodičů 
Vzdělávací aktivity – pomocí tvoření z různých materiálů se rodiče 
učí, jak rozvíjet jemnou a hrubou motoriku, zručnost, pozornost, 
trpělivost a sebevědomí své i svého dítěte 

Čtvrtek 
 

08.00 – 12.00 
10.00 
 
 
 
14.00 – 17.00 
Dle programu 

Klub rodičů 
Pohybová aktivita pro rodiče s dětmi – pomocí písniček, říkanek  
a cvičení se rodiče učí, jak správným způsobem rozvíjet motorické 
schopnosti svého dítěte a jak zlepšit koordinaci těla 
Klub rodičů 
Besedy, přednášky, vzdělávací aktivity 

Pátek  Pro veřejnost uzavřeno 
 

 

 

 

 



 

 
Čtvrtek 1.10. 2020 
08.00 – 12.00 hod. 
10.00 hod. 
 
14.00 – 17.00 

Klub rodičů 
Pohybové aktivity – básničky, říkanky, zpívání s dětmi 
s pohybovým doprovodem  
Klub rodičů 
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi - papírová dýně 

 
Klub rodičů tento týden na téma: Den seniorů (1. 10. 2020) 
 
Pondělí 5.10. 2020 
8.00 – 13.00 hod. 

10.00 hod. 
 
 

Klub rodičů  
Pohybové aktivity pro rodiče s dětmi – básničky, říkanky, zpívání 
s dětmi s pohybovým doprovodem 
Klub rodičů  

Úterý 6. 10. 2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 

Klub rodičů  
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – tiskátko jablko 
 

Středa 7.10. 2020 
8.00 – 13.00 hod. 
10.00. hod 

Klub rodičů 
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – tiskátko jablko 
Klub rodičů 
 

Čtvrtek  8.10. 2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 
 
16.30 hod. 
 

Klub rodičů 
Pohybové aktivity pro rodiče s dětmi – básničky, říkanky, zpívání 
s dětmi s pohybovým doprovodem 
Nadregionální projekt s Marcelou Blažkovou – workshop  
O modrém zajíci + hodnoty rodiny, poradenství,diskuze 

 
Klub rodičů tento týden na téma: Mezinárodní den dívek (11.10.2020) 
 
Pondělí 12.10. 2020 
8.00 – 13.00 hod. 

10.00 hod. 
 
14.00 hod. 

Klub rodičů  
Pohybové aktivity pro rodiče s dětmi – básničky, říkanky, zpívání 
s dětmi s pohybovým doprovodem 
Klub rodičů  
 

Úterý 13.10. 2020 
08.00 – 13.00 hod 
10.00 -13.00 hod. 
 

Klub rodičů  
Beseda s Romanou Hánělovou na téma: Nejen sladké pečení 
z kvásku - možnost si odnést kvásek Lievito madre, cena 50 kč 
 

Středa 14.10. 2020 
8.00 – 13.00 hod. 
10.00. hod. 
 

Klub rodičů 
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – papírový šnek 
Klub rodičů 
 

Čtvrtek 15.10. 2020 
08.00 – 12.00 hod. 
10.00 hod. 
 
14.00 – 17.00 

Klub rodičů 
Pohybové aktivity pro rodiče s dětmi – básničky, říkanky, zpívání 
s dětmi s pohybovým doprovodem 
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi - papírové strašidýlko 

 
 
 



 
Klub rodičů tento týden na téma: Světový den úrazů (20.10.2020)  
 
Pondělí 19.10. 2020 
8.00 – 13.00 hod. 

10.00 hod. 
 

Klub rodičů  
Pohybové aktivity pro rodiče s dětmi – básničky, říkanky, zpívání 
s dětmi s pohybovým doprovodem 
Klub rodičů  

Úterý 20.10. 2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00-12.00 hod. 

Klub rodičů  
Beseda s Romanou Hánělovou na téma: Zdravá síla fermentace -
příprava probiotických jogurtů a nápojů, cena 50 kč 

Středa 21.10. 2020 
8.00 – 13.00 hod. 
10.00. hod. 
 

Klub rodičů 
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – vyrábíme z papíru 
Klub rodičů 

Čtvrtek 22.10. 2020 
08.00 – 12.00 hod. 
10.00 hod. 
 
14.00 – 17.00 hod. 

Klub rodičů 
Pohybové aktivity pro rodiče s dětmi – básničky, říkanky, zpívání 
s dětmi s pohybovým doprovodem 
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – plastová rybka 
 

 
Klub rodičů tento týden na téma: Světový den pro rozvoj informací (24.10.2020) 
 
Pondělí 26.10. 2020 
8.00 – 13.00 hod. 

10.00 hod. 
 

Klub rodičů  
Pohybové aktivity pro rodiče s dětmi – básničky, říkanky, zpívání 
s dětmi s pohybovým doprovodem 
Klub rodičů  

Úterý 27.10. 2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 

Klub rodičů  
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – papírový ježek 
 

 
Středa 28.10. 2020 zavřeno státní svátek 
 
Čtvrtek 29.10. 2020 
08.00 – 12.00 hod. 
10.00 hod. 
 
14.00 – 17.00 hod. 

Klub rodičů 
Pohybové aktivity pro rodiče s dětmi – básničky, říkanky, zpívání 
s dětmi s pohybovým doprovodem 
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – stromeček - přání 
 

Do Kopretiny vezměte s sebou: vlastní roušku, vlastní přezůvky pro dospělé i děti, 
pracovní oděv na výtvarné činnosti, svačinku. 
Káva a pitný režim pro děti zajištěn. Příspěvek činí 40 Kč, besedy 50 Kč,  
tvůrčí a kulinářské dílny – dle spotřeby materiálu. 

 

 
 


