Odvedli jste brášku do školy, sestřičku do
školky a doma je najednou ticho a nuda?

Pojďte do MaTáTy!

Horácké nám. 12 (za školou - bývalá knihovna Jiřího Mahena).
Prostorná herna, bezbariérový přístup.
Vaše dítě se krásně zabaví, naučí se něco nového a pozná stejně
staré kamarády. Vy si odpočinete, a třeba se i naučíte něco nového
a najdete staré i nové kamarádky :-) Nemusíte se předem hlásit,
zavazovat k pravidelné účasti atp. Prostě přijďte a užijte si to!

pondělí, úterý, středa od 9 do 12 hodin.

Pondělí: Šikulky (0 až 4 roky)
Den určený pro všechny děti, které rády tančí, zpívají, skotačí a učí se něco
nového. Pro děti všech věkových skupin. Čeká vás zpívání při kytaře, rytmické
hry, tancování, ale i tvoření a volná zábava v krásné herně. Mamky si na tento
den mohou objednat expresní masáž od masérky Báry.
Úterý: Rarášci (1 až 4 roky)
Sportovně a dovádivě laděný den určený pro děti, které už umí chodit. Těšit se
můžete na různé sportovní hry, cvičení s padákem, míči, tvoření a rošťačení.
Mamky se mohou odreagovat při výuce orientálních tanců. Kdo zrovna nebude
mít chuť řádit, může si hrát v herně, malovat, či odpočívat.
9:30 až 10:30 organizovaný program pro děti
10:30 až 11:30 výuka orientálních tanců se Sandrou Malíkovou
Středa: Skřítci (0 až 18 měsíců)
Pohybové hry pro kojence a batolátka. Naučíte se spoustu ukazovacích říkanek
pro děti.
9:30 až 10:15 cvičení pro kojence s fyzioterapeutkou Ladou
Starší brášky a sestřičky můžete vzít s sebou – v herně se jistě nudit nebudou!

Hrátky s hudbou: kroužek pro děti, ukázková hodina zdarma
úterý 15:30 až 16:15 děti od 6 do 18 měsíců (s rodiči)
úterý 16:30 až 17:15 děti od 2 do 3 let (s rodiči)
úterý 17:30 až 18:15 děti od 3 let (bez rodičů)
Vstupné za celé dopoledne:
40 Kč za rodinu (i více dětí)
Poplatek za lekci orientálních tanců: 60 Kč za hodinu
Hrátky s Hudbou (kurzovné):
300 Kč za měsíc
Masáž (cca 20 min.)
100 Kč

Více na www.matata.cz, nebo 605 243 249

