
 
 

 

 

Program na srpen 2021 
 Na program Kopretiny se, prosíme, přihlašujte na tel. 730 193 505. 

Aktuální provozní doba  

Pondělí         7.30 - 11.30   12.00 – 17.00 
Úterý             7.30 - 11.30   12.00 – 17.00 
Středa           7.30 - 11.30   12.00 – 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. 

Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností 

Pravidelná aktivita každé pondělí dle programu 

Pomocí tvoření z různých materiálů se rodiče učí, jak rozvíjet jemnou, hrubnou 
motoriku, zručnost, pozornost, trpělivost a sebevědomí své a svého dítěte 

Neználek 

Pravidelná aktivita každé úterý 9.00 - 11.00 a 13.00 - 15.00 

Aktivita na rozvoj manuální zručnosti, kreativity a podpory efektivní komunikace mezi 
rodičem a dítětem 

Pohybové aktivity pro rodiče s dětmi 

Pravidelná aktivita každou středu od 9.00-11.00 a 13.00-15.00 

Pomocí aktivních her, říkanek a cvičení s pomůckami se rodiče učí, jak správným 
způsobem rozvíjet motorické schopnosti svého dítěte a koordinaci těla 

 

 

 

 



 Aktuální aktivity a akce 
Pondělí 2.8. 2021 

Úterý 3.8. 2021 
9.30 hod   Pokračování cyklu besed s Mgr. Elen Sejrkovou na téma Jak být dobrým rodičem  
Neználek – Procestujeme s dětmi svět a zkusíme si k různým kontinentům přiřadit zvířata, která na 

nich žijí  
Středa 4.8. 2021 
Z provozních důvodů ZAVŘENO ! 
Pondělí 9.8. 2021 
09.00 – 11.30 

12.00 - 15.00 

Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností – papírové tvoření – 

papírový vějíř  

(z dřevěných špachtliček a barevných papírů si uděláme rozkládací 

papírový vějíř) 

Úterý 10.8. 2021 
Neználek – procvičování jemné motoriky – přiřazování barev a tvarů - děti přiřazují barevné kostičky 

dle papírové předlohy 
 

Středa 11.8. 2021 

Pondělí 16.8. 2021 
09.00 – 11.30 

13.00 - 15.00 

Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností – DECOUPAGE – 
vyrobíme si skleněný svícen pomocí ubrouskové techniky  

Úterý 17.8  2021 
09.30  Pokračování cyklu besed s Mgr. Elen Sejrkovou na téma Jak být 

dobrým rodičem 

13.00-15.00 Neználek – procvičování jemné motoriky 

Středa 18.8 2021 

 23. 8 - 3. 9. 2021 ZAVŘENO Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ  
Všechny aktivity jsou určeny pro rodiče s dětmi a širokou veřejnost. 
Příspěvek činí 40 Kč, tvůrčí dílny – dle spotřeby materiálu. 
 
 
 

9.00 – 11.30 

12.00 - 15.00 

Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností – papírové tvoření  

– motýl 

(z papírových ruliček za pomocí barevného papíru, nalepovacích očí  

a knoflíků si děti vyrobí papírového motýla, procvičí si tak jemnou  

i hrubnou motoriku, zručnost, pozornost pečlivost a trpělivost) 

9.00 – 11.30 

13.00 – 15.00 

Pohybové aktivity pro rodiče s dětmi, za vhodného počasí se aktivity 
odehrají venku  / včasné info  na facebookových stránkách / 

9.00 11.30, 13.00-15.00 Pohybové aktivity pro rodiče s dětmi, za vhodného počasí se aktivity 
odehrají venku  / včasné info  na facebookových stránkách / 


