BERUŠČIN PROGRAM V KVĚTNU 2018
datum

den

od

do

aktivita

…a více o ní

11.5. PÁTEK

16:30

ZÁVOD KOČÁRKŮ

Přijďte se zúčastnit závodu, na který můžete vzít i vaše nejmenší děti v kočárku. Připravíme i
kategorii pro vaše děti, které mohou závodit se svými kočárky pro panenky. Akce se koná za
"Bonakem". Startovné 50.-Kč/rodina. Na závodníky čekají odměny.

18.5. PÁTEK

16:30

MALOVÁNÍ KŘÍDAMI NA ZEM

Malují vaše děti rády? Zúčastněte se tedy této soutěže, ve které děti dostanou možnost namalovat
svůj obrázek, který bude náležitě odměněn. Akce se koná za "Bonakem". Startovné 30,-Kč/dítě.
Každé dítě dostane od Berušky křídy k malování.

24.5. ČTVRTEK

17:00

ORIGAMI:DEZERT PAVLOVA

Přijďte se naučit dezert Pavlova s lesním ovocem. Každý si udělá tři dortíky a v době pečení si jako
bonus připravíme letní koktejl Blue lagoon. Cena kurzu 150 - 180,-Kč/ jednotlivec. Kurz povede
Veronika Zachovalová a Kamila Sochatzi. Přihlášky prosím zasílejte na origamiberuska@seznam.cz do
20.5.

25.5. PÁTEK

10:00

HERNIČKA S PEČENÍM

Zveme vás a vaše děti na páteční herničku, ve které si upečeme a sníme máslové sušenky.

12:00

ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA

→

každé úterý od 16:00 - 17:30 (zavřeno 1. a 8. 5.)

DOPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA

→

každý pátek od 10:00 - 12:00

Připravujeme na červen: Dětský den, Líčení s Mary Kay, beseda Obtíže řeči u dětí, logopedie

ŽIVOT V BERUŠCE
KROUŽKY PRO DĚTI

KROUŽKY PRO DOSPĚLÉ

HLÍDÁNÍ PROD DĚTI - DOMEČEK

AKCE PRO RODINY S DĚTMI
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE

OSLAVY

PRAVIDELNÉ HERNIČKY
MONTESSORI

BERUŠČIN DOMEČEK od pondělí do čtvrtka (hlídání dětí s programem)
• PO, ÚT, ST. ČT od 8:00 - 12:00 a ST, ČT do 15:30
• možnost nahlášení na měsíc dopředu nebo jen jednorázové vstupy
• cena 140,-Kč celý den, 80,- Kč/dopoledne – pro obyvatele Černé Hory dotovaná cena
• pro ostatní 190,-Kč celý den, 100,- Kč/dopoledne
• jednorázové vstupy 120,-Kč/dopoledne, 210,-Kč celý den - pro všechny

Přihlášení na celý měsíc dopředu (pobyt 1 x, 2 x, 3 x týdně na dopoledně) na mailu: hlidaniberuska@seznam.cz, tel:
732 305 088.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Vaše názory a připomínky uvítáme na e-mailu: cprberuska@seznam.cz

Centrum pro rodinu Veselá beruška, z.s. * www.veselaberuska.cz * facebook: CPR Veselá Beruška

