TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ
Zapisy:

882 678 810

PONIEDZIAŁEK
MAGICZNA PIASKOWNICA
– SALA ZABAW
w godz. 11-18
(atestowany piasek zwykły lub
kolorowy piasek kinetyczny)

11-17 luty 2019
miedzymamami.mokotow@gmail.com

WTOREK
WODNO-KULKOWE SZALEŃSTWO
– SALA ZABAW
w godz. 11-18
(zabawy wodą bezbarwną
i kolorową, kulki, deszczownice,
młynki i inne)
muzograjki z Barwami Muzyki
(prowadzi skrzypaczka Magda)
10:00 – 11:00
(1-2 lata)

śpiewająco-zabawowy
język angielski dla dzieci
(prowadzi Joasia)
11:15 – 11:45
(1-3 lata)

migające bobasy gr. zaawan.
(prowadzi na ve signer Magda)
10:00 – 11:00
(0-2 lata)
migające bobasy gr. początk.
(prowadzi na ve signer Magda)
12:00 – 13:00
(0-2 lata)

gordonki
(grupa co 2 tygodnie,
następne zajęcia 18/02)
(prowadzi Magda)
12:00-12:45
(0-2 lata)
konsultacje indywidualne
terapia rozejścia mięśni prostych
w ciąży i po porodzie, kinezjotaping
(prowadzi Kinga) 13:00 – 15:00

gordonki
(prowadzi Ania)
13:00 – 13:45
(0-2 lata)

POZYTYWNA
DYSCYPLINA
konsultacje indywidualne
(prowadzi Ania)
14:00 – 16:00

WSPÓLNY POCZĄTEK – czyli 9m +
(prowadzi Kinga)
17:00 – 19:00
język włoski dla dzieci
(prowadzi Magda)
17:30 – 18:00
(4-6 lat)
jesteśmy z Tobą Mamo!
– grupa wsparcia dla mam
(prowadzi terapeutka/
pedagog Magda)
18:00 – 20:00

Koszt 35zł/zajęcia, w karnecie 30zł

ŚRODA

CZWARTEK

SENSOPLASTYKA ® - SALA ZABAW
w godz. 13-16
od niemowlaka po starszaka
(różnorodne makarony, kisiele,
warzywa, mąki, kasze, płatki itd)

DIY czyli ZRÓB TO SAM – SALA ZABAW
w godz. 11-18
(wyjątkowe ozdoby, dekoracje, kartk i,
pamiątki, zaproszenia, upominki i inne)

kurs masażu Shantala*
(prowadzi pediatra Dominika)
14:30 – 15:30

moja pierwsza infekcja czyli co warto wcześniej wiedzieć –
warsztat nie tylko dla rodziców*
(prowadzi pediatra Dominika)
16:00 – 17:00

WSPÓLNY POCZĄTEK – czyli 9m +
(prowadzi Agata)
17:00 – 19:00

nauka noszenia dzieci
w chustach *kangurek* *kieszonka* warsztat*
(prowadzi doradca/położna Renata)
11:00 – 13:00
chustogadka między mamami
– bezpłatne konsultacje z chustonoszenia
(prowadzi doradca /położna Renata)
15:00 – 17:00
POMELODY dla rodzin z dziećmi 0-6 lat
(prowadzi Ewelina)
16:30 – 17:30
odbiór Lokalnego Rolnika
17:00 – 19:00

PIĄTEK
KOLOROWE MAZIAJE
– SALA ZABAW
w godz. 12-18
(zabawa jadalnymi
farbami jogurtowymi)

gordonki
(prowadzi Sylwia)
10:15 – 11:00
(0-2 lata)

SOB./NIEDZ.

SOBOTA
urodziny /
spotkania rodzinne
/ babyshower /
sesje zdjęciowe
(oferta indywid.)

gordonki
(prowadzi Sylwia)
11:15 – 12:00
(0-2 lata)

WOLNE TERMINY
godz. 10 – 18

coaching indywidualny nie
tylko dla rodziców
(prowadzi coach Marta)
15:00 – 18:00
NIEDZIELA

father to father czyli konwersacje
w jęz. angielskim dla tatusiów
z dziećmi (poziom średniozaawan.)
prowadzi na ve speaker Jus n
18:00 – 19:00

wieczór brydżowo – karciano – planszowy
(obowiązują zapisy)
19:00 – 23:00

coaching coﬀee –
grupa rozowju osobistego
dla mam
(prowadzi coach Marta)
18:00 – 20:00

10:30 – 12:30
bezpłatny warsztat
o Energii - dla
pracujących Mam!
(obowiązują zapisy)

urodziny /
spotkania rodzinne
/ babyshower /
sesje zdjęciowe
(oferta indywid.)
WOLNE TERMINY
godz. 13 – 18

Karnet = 210zł za 7 wejść na 2 miesiące, na większość zajęć

*koszt zajęć inny niż pozostałych

