
 
 

 

 

Program na červen 2021 
 Pravidelný týdenní program 

Pondělí  07.30 – 11.30 
 

 

 
09.00 – 11.30 
 

 

 
12.00 – 15.30 

 

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 a hračkám  
Tréninkové a pohybové aktivity – pomocí aktivních her  

a písniček se rodiče učí, jak správným způsobem rozvíjet motorické 

schopnosti svého dítěte a jak zlepšit koordinaci těla,  

za vhodného počasí se aktivity přesouvají ven 

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 a hračkám  
Tréninkové a pohybové aktivity – pomocí aktivních her  

a písniček se rodiče učí, jak správným způsobem rozvíjet motorické 

schopnosti svého dítěte a jak zlepšit koordinaci těla,  

za vhodného počasí se aktivity přesouvají ven 
Úterý  07.30 – 11.30 

 

 

 
09.00 – 11.30 
 
12.00 – 15.30 
 

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 a hračkám  
Neználek - aktivita na rozvoj manuální zručnosti, kreativity  

a podpory efektivní komunikace mezi rodičem a dítětem  

Klub rodičů  
Tréninkové a vzdělávací aktivity - vyrábění za pomoci rodičů, 

prarodičů pro rodiče s dětmi a děti školního věku (podle 

programové nabídky) 

Středa  07.30 – 11.30 
 

 

 
09.00 – 11.30 
 

 
12.00 – 15.30 

 

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 a hračkám  
Tréninkové a vzdělávací aktivity - vyrábění za pomoci rodičů, 

prarodičů pro rodiče s dětmi a děti školního věku (podle 

programové nabídky) 

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 a hračkám  
Tréninkové a pohybové aktivity – pomocí aktivních her  

a písniček, se rodiče učí, jak správným způsobem rozvíjet 

motorické schopnosti svého dítěte a jak zlepšit koordinaci těla, za 

vhodného počasí se aktivity přesouvají ven 

 
 



                                                           

 Aktuální aktivity a akce 
 

Klub rodičů – Mezinárodní den dětí  
Úterý 1. 6. 2021             

 
Středa 2. 6. 2021   
09.00 – 11.30 Cvičení na farském hřišti 

12.00 – 15.00 Cvičení na farském hřišti  

 
Klub rodičů – Světový den proti dětské práci 
Pondělí 7. 6. 2021 

 
Úterý 8. 6. 2021 
09.00 – 11.30 Neználek – procvičování jemné motoriky  

12.00 – 15.30 Neználek – procvičování jemné motoriky 

 
Středa 9. 6. 2021 
09.00 – 11.30 Tréninkové a vzdělávací aktivity – malování na kamínky akrylovými 

barvami  

12.00 – 15.30  Tréninkové a pohybové aktivity- Poznáváme přírodu – JDI A NAJDI 

půjdeme na vycházku po Radostíně, na které budou děti dostávat různé 

úkoly k poznávání přírodnin a přírody kolem nás 
 
Pondělí 14. 6. 2021 
ZAVŘENO Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ 
 
Klub rodičů 15. 6. Světový den větru   
Úterý 15. 6. 2021 
09.00 – 11.30 Neználek – procvičování jemné motoriky - výroba větrníku 

12.00 – 15.30 Neználek – Montessori z praktického života a matematiky 

 
Středa 16. 6. 2021 
ZAVŘENO Z DŮVODU ŠKOLENÍ  
 
Sobota 19.6.2021  
LESOHÁTKY SE ZVÍŘÁTKY - akce pro rodiny s dětmi  
 
Klub rodičů Světový den hudby 
Pondělí 21. 6. 2021 

09.00 – 11.30  Neználek - Montesorri aktivity z praktického života a matematiky 

Při vhodném počasí malování křídami na asfalt  
12.00 – 15.30 Neználek - Montesorri aktivity z praktického života a matematiky 

Při vhodném počasí malování křídami na asfalt 

09.00 – 11.30 

 

Hra se stíny, za vhodného počasí půjdeme ven obkreslovat stíny hraček, 

např. zvířátka 

 

12.00 – 15:30 Hra se stíny, za vhodného počasí půjdeme ven obkreslovat stíny hraček, 

např. zvířátka 

 



 
Úterý 22.6.2021 
09.00 – 11.30 Neználek – procvičování jemné motoriky  

12.00 – 15.30 Neználek – procvičování jemné motoriky 

 
Středa 23. 6. 2021 
VÝLET KE KAMENOŽROUTOVI DO KNĚŽEVSE 
 
28. 6., 29. 6., 30. 6. ZAVŘENO Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ  
 

Na program Kopretiny se, prosíme, přihlašujte na tel. 730 193 505. 
Kapacita přítomných je omezena.   
 
Prostory Kopretiny a používané hračky budou po každé návštěvě 
dezinfikovány. 
 
Děkujeme za Vaši spolupráci. Těšíme se na Vás. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Klub rodičů probíhá pravidelně během celého dne.  
 

Příspěvek činí 40 Kč, tvůrčí dílny – dle spotřeby materiálu. 
 
 
 
 
 

9.00 – 11.30 

 

Malování křídami, slalom na odrážedlech 

 

14.00 Výlet do Kneževse ke Kamenožroutovi 
 


