MC RATOLEST VÁS ZVE NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
A ZÁPIS DO kroužků, které pro vás chystáme!
2. - 13. září 2019
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Hlídání dětí
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DALŠÍ akce v ZÁŘÍ:
11.9. (St) BAZAR oblečení, sport. potřeb, hraček, 15-18h.
12.9. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské
KNIHOVNĚ, od 10:00 h - čtení, malování,
prezentace nových knih
16.-20. 9. Ukázkové hodiny dopoledních i odpoledních
kroužků
21.9. (So) Týnišťské posvícení
- prodej občerstvení a výrobků z dílen
Mateřské centrum RATOLEST, Komenského 106, 517 21
Týniště n/O, IČ: 26586746, http://ratolest.bluefile.cz

Kontakty: J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377
Činnost MC Ratolest podporuje město Týniště n. O. Děkujem!

Nabízíme tyto kroužky:
DOPOLEDNE
pro děti 0-4 roky

ODPOLEDNE
pro děti 3-10 let

MIMINKA
- cvičení s dětmi
od 3 do 12 měsíců
BATOLÁTKA
- cvičení s dětmi od
12 měsíců do 2 let

VĚLIČKA – pro děti od 3 let
do 5 let, zpívání, tvoření,
hry,… na zahradě i v MC.
VŠEZNÁLEK - předškoláci
grafomotorika, divadlo,
tvoření, hry, … na zahradě i
v MC.
TANEČKY - pro děti od 3
let do 6 let, taneční
přípravka, základy tance,
gymnastika, hry, …
ve spojovacím sále ZŠ
FLÉTNIČKA – zpívání, hra,
… pro děti od 4 do 10 let.
Začátečníci a pokročilí

ROLNIČKA
– zpívání, básničky,
tanečky 2-4 roky
HERNA
– hračky, skluzavka,
zahrada, pískoviště,
trampolína, hry, …
KNIHOVNA
1x za měsíc

ATLETIKA - pro děti od 3
let do 10 let. Rozcvička,
základy atletiky (běh, skok,
hod), hry, …na školním
hřišti nebo ve spojovacím
sále ZŠ
HLÍDÁNÍ dětí
HERNA – hračky,
-každý pátek 8-12h., skluzavka, zahrada,
dle domluvy v MC,
pískoviště, trampolína, hry,
max. 4 děti
…

ODPOLEDNEVEČER
Odpolední DÍLNY
pro rodiny: fimo,
keramika, svíčky…
BESEDY
- pro rodiče
- pro děti
ZAHRADNÍ
slavnosti
-téma: Večerníček, …
Kurz ANGLIČTINY
pro dospělé
-omezený počet
BAZAR – oblečení,
hraček, sport. potřeb,
3x za rok

ŠACHISTA
-podvečerní kroužek
pro děti 4-10 let,
základy hry

Ceník:
Herna 10,- (5,-)Kč, Kroužek: …30,- (20,-) Kč
Permanentka: 10 lekcí 290,- (190,-) Kč
Půlroční kroužek: září- leden 500,- (330,-)
Dílny: od 20,- do 40,- Kč (dle materiálu)
Ceny uvedené v závorce jsou pro členy spolku MC Ratolest.
Členství na školní rok je 100,- dítě a 100,- dospělý.

