
Sedmikráska Brno
Mateřské centrum

☼ strukturovaná lekce (řád)
☼ stálá podoba hodiny obohacená o nové prvky (bezpečí, jistota)
☼ tempo přizpůsobené potřebě našich pokladů (vše má svůj čas)
☼ velká ochutnávka činností (najdu si to, co se mi líbí víc a co naopak)
    - tématické prožitkové hry přizpůsobené věku a povaze dětí,   rozvoj smyslového vnímání,  
      logohrátky se zvířátky, tvoření, zpívání, říkadla,  didaktické hry, hračky a pomůcky,  
      procvičování jemné a hrubé motoriky, dopolední objevné výpravy po okolí (1 x v měsíci
      pro obě skupiny společné)

                                                     

Co nás čeká?

v Mateřském centrum Sedmikráska z.s. Oblá 51, Brno - Nový Lískovec

začínáme: 5. 10. 2022 

cena za 15 lekcí: 
členská permanentka: 1.800 Kč (+ 500,- ČP/rok)

nečlenská permanentka: 2.550 Kč

Po celé dopoledne vám budou k dispozici ZDARMA prostory mateřského centra:
- HERNA, KUCHYŇKA, PŘEBALOVACÍ KOUTEK ...

Přihlášky a další informace na: www.mcsedmikraskabrno.cz, e-mailu:  mcsedmikraska@volny.cz, 
v MC Sedmikráska na Oblé 51 nebo na mob.: 773 907 909

pro rodiče s dětmi

za tým MC Sedmikráska se na Vás těší Kateřina Kolaříková, Dis. (lektorka)

Jsem hrdá máma dvou kluků a celý můj svět se točí kolem dětí. Deset let jsem pracovala jako učitelka MŠ, 
lektorka mnoha kroužků (např. dramatického, tvořivého s prvky Montessori, hry na zobcovou  flétnu, 

klubíku pro maminky a děti v lesní školce atd.)  a příměstských táborů. Mým cílem je tvořit aktivity se svými 
dětmi (díky nim mi do života přichází nová témata, záliby), ale také si dovolit být chvilku bez nich. Ráda si hraji

 se slovy, zajímám se o souvislosti a věřím, že vše se děje z nějakého důvodu. Ve svém životě hledám rovnováhu, 
propojení pobytu v přírodě se životem ve městě, snažím se žít to, co říkám a dávat na svou intuici. 

každou STŘEDU: 9:10 - 10:10 hod. (1,5 - 2 roky), 10:20 - 11:20 hod. (2,5 - 4 roky)

„Co ta očka vidí ? Vidí, vidí lidi, tátu, mámu, sestřičku. A co ještě vidí? Kůzle pejska, kočičku. 
A teď tebe vidí zrovna, všechno pod čílkem se srovná jako v plátky květ - a je z toho svět. (F. Hrubín)
                                                     

POKLADY ZEmě

Pro všechny, kteří mají doma svůj poklad „zlatíčko” 
nebo třeba jako já - malý, kulatý, pevný kamínek, kamínek ZE mě :-)

Pro děti, které jsou ovládané přírodou, všechno je zajímá, vše je pro ně objevné a úžasné.


	Stránka 1

