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Vám s radosťou oznamuje tohtoročné otvorenieVám s radosťou oznamuje tohtoročné otvorenieVám s radosťou oznamuje tohtoročné otvorenieVám s radosťou oznamuje tohtoročné otvorenieVám s radosťou oznamuje tohtoročné otvorenieVám s radosťou oznamuje tohtoročné otvorenieVám s radosťou oznamuje tohtoročné otvorenieVám s radosťou oznamuje tohtoročné otvorenieVám s radosťou oznamuje tohtoročné otvorenieVám s radosťou oznamuje tohtoročné otvorenieVám s radosťou oznamuje tohtoročné otvorenieVám s radosťou oznamuje tohtoročné otvorenie            
 

 
   

                                                      Pre deti vo veku od 3 mesiacov do 2,5 rokaPre deti vo veku od 3 mesiacov do 2,5 rokaPre deti vo veku od 3 mesiacov do 2,5 roka   
   

Pridajte sa k iným mamám a deťom a objavte spolu s nami Pridajte sa k iným mamám a deťom a objavte spolu s nami Pridajte sa k iným mamám a deťom a objavte spolu s nami    
detský svet prostredníctvom príbehov, piesní, pečenia, detský svet prostredníctvom príbehov, piesní, pečenia, detský svet prostredníctvom príbehov, piesní, pečenia,    

Výtvarných a pohybových činností v rámci židovskej tradície.Výtvarných a pohybových činností v rámci židovskej tradície.Výtvarných a pohybových činností v rámci židovskej tradície.   
   

Predstavujeme:Predstavujeme:Predstavujeme:   
   

Piesne, hudbu, pohyb a maňuškyPiesne, hudbu, pohyb a maňuškyPiesne, hudbu, pohyb a maňušky   

Tipy pre rodičov, masáž dojčiat Tipy pre rodičov, masáž dojčiat Tipy pre rodičov, masáž dojčiat    

Stôl na precvičovanie zmyslových a motorických zručnostíStôl na precvičovanie zmyslových a motorických zručnostíStôl na precvičovanie zmyslových a motorických zručností   

Aktivity na vývoj spoločenských a jazykových schopnostíAktivity na vývoj spoločenských a jazykových schopnostíAktivity na vývoj spoločenských a jazykových schopností   

„Toddler friendly“ desiata„Toddler friendly“ desiata„Toddler friendly“ desiata   

Bezpečné, milujúce, starostlivé prostredie pre Vaše dieťa! Bezpečné, milujúce, starostlivé prostredie pre Vaše dieťa! Bezpečné, milujúce, starostlivé prostredie pre Vaše dieťa!    

Matky, staré mamy a opatrovateľky sú vítané!Matky, staré mamy a opatrovateľky sú vítané!Matky, staré mamy a opatrovateľky sú vítané!   
   

KDEKDEKDE: Partizánska 12 (podkrovie domu): Partizánska 12 (podkrovie domu): Partizánska 12 (podkrovie domu)   
   
KEDYKEDYKEDY: 1 x v týždni, vždy v stredu od 11:00 hod. do 12:00 hod.: 1 x v týždni, vždy v stredu od 11:00 hod. do 12:00 hod.: 1 x v týždni, vždy v stredu od 11:00 hod. do 12:00 hod.   
   

Začíname dňa 1. októbra 2014Začíname dňa 1. októbra 2014Začíname dňa 1. októbra 2014   
   

                6 EUR/1hodina alebo 20 EUR/1mesiac                6 EUR/1hodina alebo 20 EUR/1mesiac                6 EUR/1hodina alebo 20 EUR/1mesiac   
   
V prípade akýchkoľvek otázok, prosím kontaktujte: 0905 964 155V prípade akýchkoľvek otázok, prosím kontaktujte: 0905 964 155V prípade akýchkoľvek otázok, prosím kontaktujte: 0905 964 155   
   

Tešíme sa na Vás u nás!Tešíme sa na Vás u nás!Tešíme sa na Vás u nás!   
   

Chanie MyersChanie MyersChanie Myers   
riaditeľka programuriaditeľka programuriaditeľka programu   

ד”בס   


