Po škole bez nudy
... aneb kdo si hraje, tvoří, hýbe se ...nezlobí. A nenudí se... jasně :-)
Programy pro vaše děti připravujeme od září do června.
Aktuální nabídku, termíny, možnosti přihlášení sledujete v kalendáři na webu a na facebooku.
Více informací ráda sdělí Gabča: kristova@cprhodonin.cz

od 7 let

Hravě pro přírodu zdravě

Připravujeme pro tebe 1 x měsíčně vždy ve čtvrtek od 16.00 – 17.30 hod.
Kdy se sejdeme? 26. 9.; 10. 10.; 21. 11.; 19. 12. 2019.
Vystup z davu a vyzkoušej nové věci hravě a pro přírodu zdravě.
Zrušíme jednorázové používání kosmetických přípravků a pomůcek. Ušijeme si společně tašky,
pytlíky na potraviny, vyrobíme si nový šatník a doplňky. Ať žije starý design v novém kabátě.
Získej jiné a lepší poznatky o běžných věcech, které nás obklopují.
Cena: 60,- Kč vstup, do 80,- Kč materiál

Výtvarné workshopy

od 7 let

Macaroni Soup
Připravujeme
pro tebe v úterý od 17.00 - 18,30 hod.
3.99
Texse
Mex
Chili 6. 11. a 20. 11. 2019
Kdy
sejdeme?
práce s keramickou hlínou.
$3.99
Tvá
umělecká
French
Friesduše zaplesá. Máme pro tebe nepřeberné množství výtvarného materiálu, milion
nápadů
na rukodělné a výtvarné techniky.
$4.50 Mamka, taťka i děda s babičkou se můžou těšit na
Calamari
vlastnoručně vyrobený dárek darovaný
tebou od srdce.
$6.00
Beef Taco
Cena: 60,- Kč vstup, do 80,- Kč materiál
$7.50

Kutilská dílna

od 8 let

Připravujeme pro tebe 1 x za měsíc vždy ve čtvrtek od 16.00 – 18.00 hod.
Kdy se sejdeme? 19. 9; .24. 10.; 14. 11.; 12. 12. 2019
Nejen kutil Tim dokáže všechno opravit. Dokážeš to i ty? Pod vedením kutila Petra jisto jistě.
Přijď si zkusit práci s různými materiály a nářadím, které najdeš v každé dílně. Teď možná ani
netušíš, co s nimi. Pak už půjdeš na jistotu.
Cena: 60,- Kč vstup, do 80,- Kč materiál

Follow your dreams - #motivation#coaching

13 +

Celkem připravujeme 6 setkání po 2 hodinách, vždy v úterý od 17.00 do 19.00 hodin.
Naše děti mají spousty snů, přání i nespočet cílů, kterých chtějí dosáhnout. Někdy je ale hledání
věcí podstatných a cest k nim vedoucích složité. Koučové Veronika a Přemek jim mohou v
mnohém ulehčit. Témata motivace, životní plány a těžkosti, sebevědomí, sebedůvěra, životní
humor a optimismus, naděje a vděčnost, nastavení osobnosti, komunikace, proaktivita... jim
nejsou cizí. Práce s mládeží je těší a jsou v tom fakt dobří.
Sledujete nás na facebooku nebo nám dejte vědět hned, že máte zájem. KLIK

www.cprhodonin.cz
facebook.com/cprhodonin

Těšíme se na tebe

