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25.2 - 1.3. JARNÉ PRÁZDNINY   RC Macko je zatvorené 

4. Stretnutie nosiacich rodičov (9.30-11.30 hod) 
PON Zaujíma Vás nosenie detí v šatke alebo nosiči? Chceli by ste sa na niečo praktické opýtať, poradiť 

sa, podeliť o svoje skúsenosti alebo sa len tak prísť porozprávať do herničky, kým sa Vaše dieťatko 
zahrá? Tešíme sa na Vás. 

6. Herňa (9.30-11.30 hod) 
STR Tešíme sa na Vás a Vaše detičky v stredu v našej herni. 

7. Poobedná herňa s tvorivými dielničkami  
ŠTV  (16.30-18.00 hod) 

Tešíme sa na Vás a Vaše detičky vo štvrtok poobede v našej herni. Zahráme sa a môžeme si spolu 
niečo vytvoriť. 

8. BabyHerňa s prednáškou o BABY MASÁŽACH (9.30-11.30 hod) 

PIA Hernička určená pre deti od 0-12 mesiacov a  pre ich rodičov. 

 Hernička v štýle Montessori (10.00-11.00 hod) 
 Zahrajme sa a zároveň rozvíjajme svoje zmysly a motoriku. Stretneme sa v pohybovej miestnosti. 

Svoju účasť prosím potvrďte na monte.macko@gmail.com aj s uvedením veku Vášho dieťaťa. 
Tešíme sa na Vás a Vaše detičky. 

11. Herňa (9.30-11.30 hod) 
PON Tešíme sa na Vás a Vaše detičky v pondelok v našej herni. 

13. Tvorivé dielničky počas herničky (9.30-11.30 hod) 
STR Počas herničky si spolu niečo pekné vytvoríme. 

 Tehotenské kruhy s dulou Martou Babincovou (17.15-18.45 hod) 
 Pravidelné stretnutia. Účasť je potrebné potvrdiť na martaba@pobox.sk  

15. Podporná skupina dojčenia s Martou Babincovou (9.30-11.30 hod) 
PIA Príďte sa medzi nás porozprávať o aktuálnych témach s dulou a laktačnou poradkyňou Martou 

Babincovou.  

18. Stretnutie nosiacich rodičov (9.30-11.30 hod) 
PON Zaujíma Vás nosenie detí v šatke alebo nosiči? Chceli by ste sa na niečo praktické opýtať, poradiť 

sa, podeliť o svoje skúsenosti alebo sa len tak prísť porozprávať do herničky, kým sa Vaše dieťatko 
zahrá? Tešíme sa na Vás. 

20. Herňa (9.30-11.30 hod) 
STR Tešíme sa na Vás a Vaše detičky v stredu v našej herni. 

21. Poobedná herňa s tvorivými dielničkami (16.30-18.00 hod) 
ŠTV Tešíme sa na Vás a Vaše detičky vo štvrtok poobede v našej herni. Zahráme sa a môžeme si spolu 

niečo vytvoriť. 

22. BabyHerňa (9.30-11.30 hod) 

PIA Hernička určená pre deti od 0-12 mesiacov a  pre ich rodičov. 

 Hernička v štýle Montessori (10.00-11.00 hod) 
 Zahrajme sa a zároveň rozvíjajme svoje zmysly a motoriku. Stretneme sa v pohybovej miestnosti. 

Svoju účasť prosím potvrďte na monte.macko@gmail.com aj s uvedením veku Vášho dieťaťa. 
Tešíme sa na Vás a Vaše detičky. 

25. Herňa (9.30-11.30 hod) 

PON Tešíme sa na Vás a Vaše detičky v pondelok v našej herni. 

27. Tvorivé dielničky počas herničky (9.30-11.30 hod) 
STR Počas herničky si spolu niečo pekné vytvoríme. 

 Tehotenské kruhy s dulou Martou Babincovou (17.15-18.45 hod) 
 Pravidelné stretnutia. Účasť je potrebné potvrdiť na martaba@pobox.sk  

29. Stretnutie nosiacich rodičov (9.30-11.30 hod) 
PIA Zaujíma Vás nosenie detí v šatke alebo nosiči? Chceli by ste sa na niečo praktické opýtať, poradiť 

sa, podeliť o svoje skúsenosti alebo sa len tak prísť porozprávať do herničky, kým sa Vaše dieťatko 
zahrá? Tešíme sa na Vás. 

 

 

V sobotu 16.3. plánujeme osláviť narodeniny nášho rodinného centra v našej Macko záhrade. Veríme, že počasie nám umožní stretnúť sa s Vami, privítať jar a otvoriť tak našu 
záhradu. V prípade nepriaznivého počasia, akciu presunieme na náhradný termín. Prosíme sledujte náš web a FB. 

 
Ďalšie aktivity, krúžky a semináre v šk. roku 2018/2019, ako aj aktuálne zmeny v programe a podrobnejšie informácie, nájdete na www.rcmacko.sk a facebookovej stránke pod profilom „Rodinné centrum Macko“. TOTO VŠETKO 

ROBIA MAMIČKY DOBROVOĽNÍČKY VO SVOJOM VOĽNOM ČASE. ZO SRDIEČKA VŠETKÝM, KTORÍ SA ZAPOJILI,  ĎAKUJEME 

Rodinné centrum Macko 
Sekurisova 12, 841 02 Bratislava 

www.rcmacko.sk, rcmacko@rcmacko.sk 


