
 
 

 

 

 
Program na červenec 2020 

 Pravidelný týdenní program 

 
Pondělí  

  

 07.30 – 12.30 
 

 

 

 
 09.00 – 11.30 
 

 

 
13.00 – 17.00 
 

14.00 – 16.30 

 
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  
 
Tréninkové a vzdělávací aktivity - vyrábění za pomoci 

rodičů, prarodičů pro rodiče s dětmi a děti školního věku 

(podle programové nabídky) 

 
Besedy- (nepravidelné, podle programové nabídky, hlídání 

dětí během besedy zajištěno)  
ZVEME ŠIROKOU VEŘEJNOST. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.zdar.charita.cz 
                                                             



 Aktuální aktivity a akce 
 

Klub rodičů – Mezinárodní den zapomínání 
   Středa 1. 7. 2020   
   09.00 – 11.30 Neználek - aktivita na rozvoj manuální zručnosti dítěte  

    14.00 – 16.30  Tréninkové a pohybové aktivity- pomocí aktivních her rozvíjíme 

motorické schopnosti dítěte, po cvičení čtení pohádek, na rozvoj dětské 

fantazie 

 

Za vhodného počasí se vydáme ve 14.00 hod. na dětské hřiště u farní 
zahrady a zacvičíme si venku . 

 
Klub rodičů – Světový den polibku 
 
Ponděli 6. 7. 2020 ZAVŘENO ! STÁTNÍ SVÁTEK 
 
Středa 8. 7. 2020 
    09.00 – 11.30 Neználek – procvičování jemné motoriky – montesorri z praktického života  

a matematiky 

    14.00 – 16.30  Tréninkové a pohybové aktivity- pomocí aktivních her rozvíjíme 

motorické schopnosti dítěte, po cvičení čtení pohádek, na rozvoj dětské 

fantazie 

 

Za vhodného počasí malování na chodník, venkovní hry 
 
 
Klub rodičů Světový den populace 
Pondělí 13. 7. 2020  

 
Středa 15. 7. 2020 
    09.00 – 11.30 Neználek – procvičovaní jemné motoriky  

    14.00 – 16.30  Tréninkové a pohybové aktivity- pomocí aktivních her rozvíjíme 

motorické schopnosti dítěte, na konci čtení pohádek, na rozvoj fantazie 

 

Při vhodném počasí se vydáme na farní hřiště, kde si zahrajeme 
míčové hry 

 
 
Klub rodičů – mezinárodní den šachu 
Pondělí 20. 7. 2020 

 
 
 
 

        9.00-11.30 

 

14.00-16.30 

Tréninkové a vzdělávací aktivity – Keramika – keramické pítko do 
zahrady 
 
Od 15 hod přednáška s Hanou Skryjovou na téma JAK NA ZDRAVÉ 
PŘEBALOVÁNÍ  

09.00-11.30 

 

Tréninkové a vzdělávací aktivity – Keramika – keramické pítko do zahrady 
 
 

    14.00 – 

16.30 
Tréninkové a vzdělávací aktivity –   Keramika – keramické pítko do zahrady 



Středa 22. 7. 2020 
    09.00 – 11.30 Neználek – montesorri aktivity z praktického života a matematiky 

    14.00 – 16.30  Tréninkové a pohybové aktivity- pomocí aktivních her rozvíjíme 

motorické schopnosti dítěte, na konci čtení pohádek, na rozvoj fantazie 

 

Při vhodném počasí se sejdeme ve 14.00 hod. v Kopretině a vydáme 
se po obci hledat s dětmi malované kamínky. Děti si nalezený 
kamínek ponechají a zanechají zde svůj kamínek. 

 
 
Klub rodičů – mezinárodní den tygrů 
Pondělí 27. 7. 2020 

 
 
 

Na program Kopretiny se, prosíme, přihlašujte na tel. 730 193 505. 
Kapacita přítomných je maximálně 30 osob.   
K dispozici bude dezinfekce a jednorázové roušky, pokud budete potřebovat 
k výměně.  
 
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.  
 

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 
 
 
 
 
 

08.00-09.00 

Od 9:30 

Tréninkové a vzdělávací aktivity  - výroba papírového tygra 

 

Zpívánky pro děti s lektorkou Veronikou Kaštanovou 

15:00 hod Beseda s Mgr. Novotným L. na téma II. Rodinné vztahy  
a sourozenecké konstelace – vazby včetně dědičnosti 


