KEROkafe

DigiDěti I

3. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6./9.00

19. 3./16.30

Možnost individuálně nebo v malé skupince
rodičů sdílet a konzultovat konkrétní situace
z výchovy vašich dětí s lektorkou Soňou
Tomíkovou.

Jak mobily a sociální sítě ovlivňují vaše děti?
Řekne vám Karolína z Replug me.

11. 3./16.30
Jak se připravit na porod? Jak si vybrat
porodnici?
Vše můžete prodiskutovat s
dulou Michaelou Matouškovou.

Včelka Mája
S babičkou Maruškou a včelkou Májou se
proletíme a zažijeme spoustu dobrodružství.
Čtení pohádky v rámci Celé Česko čte
dětem

Školní rok uteče jako voda a už nyní se
můžete těšit.

ČT v 16.00
26. 3, 15. 4.: zaostřeno na korálky, šperků
není nikdy dost. Přijďte do skupinky stejně
nadšených lidí.

Keramická dílna
ČT v 16.00

Rodičovství je dar
6. 5. - 3. 6./17.00-19.00
Cyklus pěti přednášek o těhotenství, porodu,
kojení, péči o miminko a rodičovství.

Podpůrná skupina při kojení
16. 3./10.30

18. 6./16.00

Korálková dílna
23. 3./10.00 nebo 16.00

Přirozený porod

Zahradní slavnost

Pohádkový les
14. 6./15.00

Přijďte se seznámit a sdílet zkušenosti, najít
odpovědi na otázky kolem kojení a prvních
příkrmů s laktační poradkyní Irenou
Blechovou

Pohádky se rozutekly do lesa. Pomozte nám
je najít. Sraz v městečku v Bažantnici.

Informace podá Majka: markovicova@cprhodonin.cz

Informace podá Majka: markovicova@cprhodonin.cz

12. 3, 16. 4., 14. 5., 18. 6.: keramická hlína
je materiál, se kterým se výbroně pracuje.
Odreagování je zaručeno :)

Pedigová dílna
PÁ v 16.00 nebo SO v 8.00
20. a 21. 3, 24. a 25. 4.: Neuvěřitelné věci
se dají uplést z přírodního materiálu s
názvem pedig. Přijďte vyzkoušet.

Informace podá Majka: markovicova@cprhodonin.cz

Manželství na dobré cestě II
Síla komunikace
12. 3./18.00 - 20.00
Zaostřeno na alfu a omegu každého vztahu:
komunikaci…

Trash hero
13. 3./16.00
Zveme všechny školáky i mládež, rodiny s
dětmi - staňte se odpadovým hrdinou i vy na
prvním sběru odpadu u Jezu, sraz u mostu
směrem do Rybář - poznávací značka žluté
tričko Trash hero.

Dětský průvodce rozvodem
Keramické worshopy
10. 3., 24. 3., 12. 5., 26. 5.
16.00 - 18.00
Pro všechny, kteří rádi tvoří z keramické hlíny.

Hravě pro přírodu zdravě
19. 3., 23. 4., 7. 5., 11. 6.
16.00 - 18.00
Ekologicky v souladu s přírodou vyrábíme
rozličné věci do domácnosti....
Informace podá Lucie: ambrozkova@cprhodonin.cz

Podpůrná skupina pro děti ve věku 6 až 12
let (povinná školní docházka), které se ve
své rodině setkaly s rozvodem/rozchodem
rodičů. Skupina dětem pomáhá se v situaci
rozchodu rodičů zorientovat a lépe ji
přijmout. Vždy v úterý 16.00-18.00 hodin.

Letní příměstské tábory
Pro děti od 3 do 6 let a školní děti
Termíny: 1. turnus 7.–10. 7., 2. turnus 13.-17.
7., 3. turnus 20.–24. 7., 4. turnus 27.–31. 7.,
5. turnus 10.–14. 8.

Informace podá Gábina: kristova@cprhodonin.cz
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