
Platnost od 1. 9. 2011 

MATEŘSKÉ CENTRUM 

BARBORKA 
(volná herna pro děti s doprovodem aj.) 

 

PRAVIDELNÉ AKCE: 
 

Pondělí:     9,00 – 12,00 hod. „hernička - mrňousci“   - děti cca do 2 let 

Pondělí:    13,00 – 15,00 hod.  „klubík Bára“     - handicapované děti 

Úterý:    15,00 – 16,30 hod. „výtvarka“       - děti cca od 3 let 

Středa:     9,00 – 12,00 hod.  „hernička - mrňousci“   - děti cca do 2 let 

Středa:  15,00 – 18,00 hod.  „herna – větší děti“  - děti cca od 2 let 

Čtvrtek:    9,00 – 12,00 hod. „hernička Barunka“   - handicapované děti 

Čtvrtek:  15,00 – 17,00 hod. „hernička - mrňousci“  - děti cca do 2 let 

Pátek: 10,00 – 12,00 hod. „cvičení-pohybové hry“ - děti cca od 1 roku  

každá první středa a čtvrtek v měsíci -  od 16 hodin – čtení pohádek 
 

SPECIÁLNÍ PROGRAMY (začínáme přesně v 16 hod.): 
 

Pondělí Notičky   16,00 – 18,00 hod. 

Středa  Předškoláčci   16,00 – 18,00 hod. 

Čtvrtek Tanečky   16,00 - 18,00 hod. 

 

CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ  
Přihlášení NUTNÉ, po předchozí domluvě je možné zajistit hlídání dětí 

 

Úterý  Pilates   17,00 – 18,00 hod.  

Středa Gymbally   17,00 – 18,00 hod. 

Vedoucí MC: Ivona Pekárová, tel. 720 501 432 

Aktuální program: www.kcr-most.cz, e-mail: kcpr.barborka@seznam.cz  

Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s., Karla Marxe 798/7 
(objekt bývalé školky, nová žlutá fasáda), 434 01  Most,  

tel. 777 635 962, e-mail: kcpr.mo@volny.cz,  www.kcr-most.cz 
 

Projekt financuje MPSV ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2011, 

 Statutární město Most a Ústecký kraj. 

 

 

 



 

Náplň speciálních programů MC Barborka: 

 
Tanečky 

Taneční a pohybové aktivity na rozvoj dětské radosti z pohybu a hudby… 

 cvičení a tanec s různými pomůckami 

 

Notičky 
Smyslem setkání je prohloubit zájem o zpívání, hudební cítění, uvolnění, objeví se zde prvky 

muzikoterapie. 

 poslech písniček  zpívání  tanečky  pohybové říkanky  hra na Orffovy nástroje 

 relaxace s hudbou  

 

Předškoláčci 
Setkání zaměřená na předškoláky. Procvičování barev, prostorových pojmů, orientace 

v prostoru, rozšiřování slovní zásoby… 

 rozvoj rozumového poznání  rozvoj řečových dovedností  grafomotorická příprava  

 předmatematické představy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


