
Rozvrh MC Lidičky na BŘEZEN 

 

 8:00 – 16:00 16:00 – 20:00 

Pondělí 

Dětská skupina Lidičkové 

Keramika pro 
MŠ Lidice 

15:30 – 16:30 
Keramická dílna 

Keramika pro veřejnost 
16:30 – 18:00 

Keramická dílna 

Vaření pro děti  
každý sudý týden 

16:30 – 18:00 
Oáza 

Úterý 
Cvičení rodičů 

s dětmi (1 – 3 roky) 
16:00 – 16:30 

Volná herna 
16:30 – 17:30 

 

Středa 

 
Angličtina pro dospělé 

Mírně pokročilí 

16:00 – 17:00 Angličtina pro 
dospělé 

Středně pokročilí 
18:00 – 19:00 

Pohybová a taneční 
průprava I. 

14:45 – 15:30 
v MŠ Lidice 

Pohybová a taneční 
průprava II. 

15:30 – 16:15 
v MŠ Lidice 

Čtvrtek   

Pátek 
 

 
3.3. od 9:30 hod. 

První návštěva školky 

Sobota 
11. 3. od 14:00 hod. 

Kreslírna 

Neděle  

 
Program MC Lidičky na BŘEZEN 2017 
 
3. 3. 2017 
od 9:30 
 

První návštěva školky v rámci programu „Příprava na  školku“ = Den otevřených dveří v MŠ Lidice. 
Pokud se chcete tohoto programu zúčastnit, napište nám na info@mclidicky.cz. Sraz účastníků 
programu v 9:30 hod. v MŠ.  

11. 3. 2017 
od 14:00 

Kreslírna – zajímá vás kreslení pravou mozkovou hemisférou? Chtěli byste se o tom něco dozvědět a 
vyzkoušet si to? Ve spolupráci s lektorkou Ivanou Neumannovou máte tuto možnost u nás v Lidičkách. 
„Kreslírna je galerie přirozenosti, jejíž předností je právě vaše nedokonalost. Dejte šanci své duši a 
nechte ji klidně malovat hlavonožce, ona bude šťastná! Vyzkoušejte si, co s vámi dělají barvy a tvary 
na papíře, vykašlete se na výsledek a dejte prostor pouhému procesu,  objevte při kresbě své city a 
emoce. Prostě zkuste malovat.“ 
Máte-li zájem se kreslírny zúčastnit, rezervujte si své místo na našem webu a to do 5. 3. 2017. 
Vstupné je 150Kč/osoba. 

7. 4. 2017 
od 9:30 

Druhá návštěva MŠ v rámci programu „Příprava na školku“. Sraz účastníků programu je v 9:30 hod. v 
MŠ.  

8. 4. 2017 
od 10:00 

Předvelikonoční hraní – Přijďte si užít dopoledne plné velikonoční zábavy. Vydáme se po stopách 
velikonočního zajíčka, budeme tvořit a už tradičně hledat vajíčka, která zajíček ztratil při svém 
velikonočním putování. Vstupné 50 Kč. Sraz účastníků před MC Lidičky. Bližší informace o akci a 
přihlašovací formulář najdete na www.mclidicky.cz. Rezervace na akci je nutná nejpozději do 5. 4. 
2017. 

8. 4. 2017 
od 14:00 

Jarní a velikonoční výtvarná dílna pro děti i dospělé – přijďte si vlastnoručně vyrobit jarní a 
velikonoční dekoraci nebo věnec na dveře. Všechen potřebný materiál, ozdoby i živé květiny do 
dekorací budou k dispozici na místě. Cena dekorace bude stanovena dle použitého materiálu. Letos 
pro vás máme připraveno několik variant levnější i dražší jarně-velikonoční výzdoby. 
V případě Vašeho zájmu je nutná rezervace nejpozději do 2. 4. 2017, on-line registrační formulář je 
k dispozici na www.mclidicky.cz. 

 

mailto:info@mclidicky.cz
http://www.mclidicky.cz/
http://www.mclidicky.cz/

