TVOENÍKO PRO NEJMENŠÍ
KDY : pondlky od 9,30 do 10,30

Otevírací doba RC Milovice

Program na leden
2018

Vstupné: dosplý 50,- K, dti zdarma
Možnost zakoupení permanentky

Ukázková hodina 15. ledna
zdarma
od 9,30 hodin

pondlí

9:00 – 16:00 VOLNÁ HERNA

Rodinné centrum

úterý

9.00 – 15.00 VOLNÁ HERNA

Vás zve na aktivní seminá

15.00 – 18. 00 Aktivita
máma táta a já tréninkovou
pracovnicí s možností
volného využití herny pro
dti

VÝCHOVA A VEDENÍ DTÍ
V PARTNERSKÉM
RESPEKTUJÍCÍM PÍSTUPU II.

12.00 – 15.00 VOLNÁ HERNA

Sobota 20. ledna 2018
od 13:00 – 17:00

Zaínáme: 22. ledna 2018
Prbžný nábor, pijte se podívat!
ZA KOLIK : 350 K za 5 lekcí
(22.1., 29.1., 5.2., 12. 2., 19. 2.)
za dít, penosná permanentka
Lektorka: J. Pšenicová
PRO KOHO : pro dti od 1,5 let
s rodii, max.
kapacita 10 dtí
KONTAKT : pihlášky na
www.rcmilovice.cz zasílejte
na info@rcmilovice.cz, nebo v RC
tel. 728 656 530

tvrtek

15.00 - 18.00 Aktivita máma
táta a já s tréninkovou
pracovnicí s možností
volného využití herny pro
dti

Pipravujeme na únor:
Divadélko ve spolupráci se
žáky Literárn-dramatického
oboru ZUŠ Lysá nad Labem

6. 2. Masopustní prvod
10. 2. Karneval pro nejmenší
24. 2. Asertivita v partnerských
vztazích

Divadeln ztvárnné
básniky pro kluky a holiky

Praktické
ešení
reálných
zkušeností, diskuze, ešení vašich
konfliktních situaci, rodi jako
pirozená
autorita,
dohody
a pravidla ve výchov, prožitková
pedagogika.
Seminá vede G. Tlapáková lektorka Lesní mateské školy
Milovice s osmiletou praxí.
Cena: 200 K
(nevratná záloha 100 K).
Nutno pedem se pihlásit v RC
nebo na tel. 728 656 530.

Nedle 21. ledna od 16:00
Vstupné 30K za osobu starší 2 let

Aktivity projektu Rodinné centrum
pro
rodiny
jsou
podpoeny
z dotaního programu Rodina.

Pednášky MIMIKLUBU v 10:15
Výstava k 15. výroní
spolku Maminky dtem

Probíhábhemlednavatriuradnice.

Vernisážvýstavy8.1.od16hod.

Pijtesepodívat!

Školní zralost, odklad
školní docházky
tvrtek 18. ledna od 18:30
vede: Mgr. Jitka Urbanová,
speciální pedagog
astá
otázka
rodi
pedškolních dtí. Co je to školní
zralost, jak dítti pomoci? Na
základ eho se rozhodovat zda
školní docházku odložit?
Vstupné 50 K

Zdraví a píiny nemocí
a jak na n?
tvrtek 25. ledna
od 18:30
Svj píbh a poznání ke
kterému dospla vám sdlí
Mgr. Jana Kateina Kuklíková
Vstup zdarma

Peujete o dít a nacházíte
se v složité životní situaci?
Nevíte si rady jak ešit svou
situaci?
Možná Vám mžeme pomoci
Poskytujeme sociáln aktivizaní
službu pro rodiny s dtmi (SAS)
sociální služba provozovaná
v souladu s § 65 zákona
108/2006 Sb.
Komu jsou služby ureny:
Rodim pomáháme aby:
- Dokázali mít doma dobré
zázemí pro výchovu dtí
- Zvládali zajistit rodinu
finann
- Zvládali a vyizovali si osobní
záležitosti
- Zajistili dtem vhodné
podmínky pro vzdlávání,
volnoasové aktivity
Dtem pomáháme pi:
- Rozvoji dovedností dle jejich
vku, získání návyk pro bžný
život
- Zvládání pedškolní a školní
pípravy, ádné plnní školní
docházky
Místo poskytování služby:
Centrum POINT, Lesní ulice 619,
289 23 Milovice,
tel. 702 036 894, 727 914
559
Provozní doba služby:
Pondlí: 9 – 19 hodin
pátek: 10 – 14 hodin
Služba je poskytována
zdarma.

Prevence úraz dtí
nejen v zim
Steda 10. ledna
Vede: Ing. Martina Vít,
dopravní specialistka

Zimní povídání
v ženském kruhu
tvrtek 11. ledna a
steda 24. ledna
Vede: Míša Janošovská, lektorka

Dtský vzdor
Blíže se seznámíte s dtským
vzdorem, jak k nmu pistupovat,
jak dávat dtem hranice a jak si jako
rodie vyistit hlavu

Steda 17. ledna
Vede: PhDr. Ilona Špahelová,
psycholožka

První lžika aneb jak
na píkrmy
tvrtek 25. ledna
Vede: Pavla Škulcová, lektorka

