
  

Program říjen 2021 
Na program Kopretiny se, prosíme, přihlašujte na tel. 731 130 776. 
 
Aktuální provozní doba 
Pondělí  8.30 – 11.30         13.00 – 17.00 

Úterý                              13.00 – 17.00 

Středa  8.30 – 11.30                    
Čtvrtek              13.00 – 17.00 
 

 
Klub rodičů  
Každý den v provozní době centra 
– interaktivní setkávání rodičů, sdílení 
zkušeností na různá témata, pro děti je 
během Klubu rodičů zajištěná herna 
 
Neználek  
Pravidelná aktivita každý úterý, čtvrtek 
13.00 – 17.00 hod. 
– aktivita na rozvoj manuální zručnosti, 

kreativity a podpory efektivní komunikace mezi rodičem a dítětem 
 
Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností 
Pravidelná aktivita každé pondělí a středu dle programu 
- pomocí tvoření z různých materiálů se rodiče učí, jak rozvíjet jemnou, 
hrubou motoriku, zručnost, pozornost, trpělivost a sebevědomí své  
a svého dítěte 
 
 
Pondělí 4. 10. 2021     
8.30 – 17.00 hod.  Kurz rozvoje – výroba dle vlastní fantazie: Papírový drak na 

okno, dveře, stěnu 
Dramaťáček - aktivita pro rodiče s dětmi, rozvoj pohybového  
a rytmického cítění, rozvoj mluvní dovednosti 

 

Středa 6. 10. 2021     
8.30 – 11.30 hod.  Kurz rozvoje – výroba dle vlastní fantazie: Papírový drak na 

okno, dveře, stěnu 
 

 



 
Pondělí 11. 10. 2021     

13.30 – 17.00 hod.  Kurz rozvoje – Mochomůrka z papíru 
Dramaťáček - aktivita pro rodiče s dětmi, rozvoj pohybového a 
rytmického cítění, rozvoj mluvní dovednosti 

 
Středa 13. 10. 2021     
8.30 – 11.30 hod.  Kurz rozvoje – Mochomůrka z papíru 
 
Pondělí 18. 10. 2021     

od15.00 hod 
 

8.30 – 11.30 hod.  

Pouštění draků s Kopretinou-Drakiáda – za nepříznivého 
počasí, program v Kopretině 
Dramaťáček - aktivita pro rodiče s dětmi, rozvoj pohybového a 
rytmického cítění, rozvoj mluvní dovednosti 

 
Středa 20. 10. 2021     
8.30 – 11.30 hod.  Kurz rozvoje – dekorace z přírodnin, zvířátka z kaštanů a 

různých plodin 
 

Pondělí 25. 10. 2021     
13.30 – 16.30 hod.  
8.30 – 11.30 hod. 

Kurz rozvoje – dekorace z přírodnin, zvířátka z kaštanů a 
různých plodin 
Dramaťáček - aktivita pro rodiče s dětmi, rozvoj pohybového a 
rytmického cítění, rozvoj mluvní dovednosti 

 
Středa 27. 10. 2021     
8.30 – 11.30 hod.  Kurz rozvoje – zvířátka z kaštanů a různých plodin 
 
 

 
 
 
Všechny aktivity jsou určeny pro rodiče 
s dětmi a širokou veřejnost. 
 
 
Káva a pitný režim pro děti zajištěn. 
 
Do Kopretiny vezměte s sebou: 
vlastní přezůvky pro dospělé i děti, pracovní oděv 
na výtvarné činnosti, svačinku 

 
 

 
Aktuální program naleznete na http://zdar.charita.cz/programy-kopretiny/ 

 


