Mateřské centrum
RATOLEST
- je zde pro DĚTI a jejich RODIČE!
Nabízíme tyto kroužky:
DOPOLEDNE
pro děti 0-4 roky
MIMINKA
- cvičení s dětmi od 3
do 12 měsíců.
BATOLÁTKA
– cvičení, básničky,
1- 2 roky
ROLNIČKA
- zpívání, cvičení a
tancování pro
nejmenší od 2
do 4 let.
Hlídání dětí
– každý pátek
dopoledne
KNIHOVNA
1x za měsíc

ODPOLEDNE
pro děti 3-10 let
VĚLIČKA – pro děti
od 3 let, zpívání, čtení,
hry, tvoření, divadlo,…
FLÉTNIČKA
-pro děti 4-12 let,
začátečníci i pokročilí
VŠEZNÁLEK –
PŘEDŠKOLÁCI
-pro děti od 5 let
grafomotorika, divadlo,
tvoření, hry, malování,..
TANEČKY
-pro děti 3-6 let, základy
tance a gymnastiky, …
ATLETIKA
– pro děti 3-10 let,
stadion nebo tělocvična,.
HERNA – využití hraček,
zahrady, skluzavky, …

ODPOLEDNEVEČER
ANGLIČTINA
a NĚMČINA
pro rodiče
Odpolední
DÍLNY pro
rodiny
Zahradní
SLAVNOSTI
čarodějnice,
večerníček, …
BESEDY
- pro rodiče
- pro děti
- DIVADLO a
KINO …

Další AKCE MC Ratolest:
➢ Angličtina doučování a soukromá (dopoledne i
odpoledne)
➢ Příměstské tábory pro rodiny (červenec a srpen)
Společné víkendy a výlety, návštěvy v zábavním parku
TONGO, …
➢ Herníček – týdenní tábor pro děti
➢ Karneval, Mikuláš, divadlo KOZLÍK, prezentace na
akcích města

Celoroční téma MC Ratolest:
VEČERNÍČEK!
(čtení, tvoření, hry, divadlo, DVD…)

Foto: Karneval, Víkendovka v Bělči (Bubáci a hastrmani),
zahradní slavnost – flétnisté, Mat a Pat.

HERNÍČEK, příměstský tábor: Ferda Mravenec a Čtyřlístek,
výlet do MIRÁKULA, víkendovka na Pecce, …

PROSÍME O PODPORU MC RATOLEST
V ROCE 2019.
I malý dar může udělat velkou radost!
V roce 2018 jsme použili
DARY na nové botníky a šatníky, zastínění
zahrady a bosochodníček.
V roce 2019 plánujeme vyřešit zázemí
na zahradě: úložné prostory na oblečení,
batohy, aktovky. Skříně na pomůcky, stoly
a židle do stodoly.
Za finanční i jinou podporu DĚKUJEME!
Mateřské centrum RATOLEST
Komenského 106
517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 26586746
ČÚ: KB 43-6552390227/0100
http://ratolest.bluefile.cz

KONTAKTY:
J. Matušková 737 740 019, jana.matuskova@seznam.cz
R. Pýchová 739 203 377, renata.pychova@seznam.cz

