
 

 

 

 

 

Program na červen 2022 
Na program Kopretiny se, prosíme, přihlašujte na tel. 730 193 505. 

Aktuální provozní doba  

Středa 13.00 – 16.30 hod. 

Čtvrtek 8.30 - 12.30 hod., 13.00 – 15.30 hod. 

Klub rodičů 

Každý čtvrtek a pátek v provozní době centra 
Interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá témata, pro děti je během Klubu 

rodičů zajištěná herna. 

Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností  

Pomocí tvoření z různých materiálů se rodiče učí, jak rozvíjet jemnou, hrubou motoriku, 

zručnost, pozornost, trpělivost a sebevědomí své a svého dítěte. 

 

Středa 1. 6. 2022 

12.00 – 16.30 hod. 

13.00 hod. 

 

Klub rodičů  

Tréninkové a tvůrčí aktivity – keramika 

 
Čtvrtek 2.6. 2022  ZAVŘENO 
 
Středa 8. 6. 2022 

12.00 – 16.30 hod. 

13.00 hod. 

 

Klub rodičů  

Tréninkové a tvůrčí aktivity – keramika 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Čtvrtek 9. 6. 2022 

08.30 – 12.30 hod. 

09.30 hod. 

13.00-15.00 hod. 

Klub rodičů  

Tréninkové a tvůrčí aktivity – trénování jemné motoriky – proplétaný košíček  

Tréninkové a pohybové aktivity – cvičení na farském hřišti 

 
Středa 15. 6. 2022 

12.00 – 16.30 hod. 

13.00 hod. 

 

Klub rodičů  

Tréninkové a tvůrčí aktivity – keramika 

 
Čtvrtek 16. 6. 2022 

08.30 – 12.30 hod. 

09.30 hod. 

13.00-15.00 hod. 

Klub rodičů  

Tréninkové a tvůrčí aktivity – loďky z korku 

Tréninkové a pohybové aktivity – cvičení na farském hříšti – cvičení s padákem 

   

 
Středa 22. 6. 2022 

12.00 – 16.30 hod. 

13.00 hod. 

 

Klub rodičů  

Tréninkové a tvůrčí aktivity – keramika 

 
Čtvrtek 23. 6. 2022 

08.30 – 12.30 hod. 

09.30 hod. 

13.00-15.00 

Klub rodičů  

Tréninkové a tvůrčí aktivity – motýlek z kolíčků na prádlo  

Tréninkové a pohybové aktivity – zpívánky pro děti    

 

 
Středa 29. 6. 2022 

12.00 – 16.30 hod. 

13.00 hod. 

 

Klub rodičů  

Tréninkové a tvůrčí aktivity – keramika 

 
Čtvrtek 30. 6. 2022 

08.30 – 12.30 hod. 

09.30 hod. 

13.00-15.00 

Klub rodičů  

Tréninkové a tvůrčí aktivity – Montessori aktivity 

Tréninkové a pohybové aktivity – cvičení na farském hřišti 

   

 
 
 
 


