
 
 

Mateřské centrum Lodička 

Program na Duben 2011 

 

 

 

Telefon: Michaela Hupcejová 732 16 17 06, Petra Fendrychová 723 665 812,  
Kontakt: http://xp.me.cz/lodicka email: mc.lodicka@seznam.cz 

 

 

 Občanské sdružení NOE zve všechny malé dětičky i předškoláky s rodiči  
v prostorách obecního úřadu ve Strančicích 

 
 
 

Pravidelný program:   
 

 

Pondělí - 930- 1130 h  (výhodná permanentka 50,- za jeden vstup) 
Prozpěvování a říkadla při hře na klávesy s Petrou       70,-Kč  
Pro nejmenší děti od půl roku do 5 let. Společně si zazpíváme za doprovodu 
kláves spoustu lidových písniček a známá rozpočítadla. Zopakujeme si oblíbená 
dětská říkadla a rozpohybujeme se u tanečků.  
Po svačince si podle zájmu zacvičíme nebo vytvoříme něco pěkného z papíru nebo 
přírodních materiálů. Před a po programu bude volná herna. 
 

 

 

Středa - 930- 1100 h ( výhodná permanentka 80,- za jeden vstup) 
Keramika pro nejmenší s Olinkou (děti  od cca 2 let)      100,-Kč  
Malí si vyzkouší práci s hlínou - tvarování, válení, razítkování, krájení, plácání, 
koulení. Procvičí si jemnou motoriku, trpělivost a pečlivost. Výrobky se po přežahu 
v peci obarví glazurou a ještě jednou vypálí. 

 

Svačinku a přezůvky si vezměte s sebou. 
 

Pozor – Lodička je v nových prostorách! 
Provizorně ve Strančicích  
v 1.patře obecního úřadu. 

 
Na jaře se budeme stěhovat do Všechrom, do domku bývalé hasičské zbrojnice. Hned vedle něj je krásné 
dětské hřiště. V podkroví je prostorná klubovna, kde budeme pořádat aktivity a kroužky MC Lodi čka. 
Prostory nám laskavě nabídnul OÚ Strančice. Po stavebních úpravách – zhotovení záchodu a instalaci 

nového kotle na plyn, se rádi přestěhujeme a budeme pokračovat ve Všechromech. 
Studánková víla 

 

 
 
 
 

         Rok 2006                              Rok 2007                              Rok 2008                               Rok 2009 
V květnu připravujeme pro dětičky Jízdy na konících v Zeleném údolí, závody na kolech a odstrkovadlech na 

minigolfu. Na večerním tvoření budeme zkoušet pro maminky pletení košů a šperky z korálků. 
 

 Sledujte prosím bedlivě naše webové stránky http://xp.me.cz/lodicka, 
 kde bude možno zjistit aktuální stav programů!        

Všechny činnosti jsou dětem pouze nabídnuty a záleží na jejich náladě, rozpoložení a zájmu,  
jestli se k ostatním připojí nebo si budou hrát podle chuti samostatně v herně.       

Program je na jejich volbě! 

Mimořádné aktivity:   
Sobota 2.4.  1500 h    Putování za studánkovou vílou  V. ročník 
Sejdeme se u mateřské školky ve Strančicích a projdeme se ke kapli  sv. 
Anny. Zde společně upleteme věnečky pro holčičky a pomlázky pro kluky, 
zazpíváme si a zatančíme, budeme se radovat z přicházejícího jara. Možná 
upečeme buřtíček, ale hlavně upálíme zlou zimnici Morenu.  
Víla má pro všechny překvapení. Akce se koná pouze za dobrého počasí! 

Čtvrtek 7.4. od 1600 - 2000hod  
Paličkovaní krajky s děvčátky od 7 let (včetně maminek, babiček i 
začátečníků)Na herduli z pilin vytvoříme pomocí perlovky a paliček pár vzorů 
krajky, zkušené už podle vzorku anebo podle podvinky vytvoří krajkový motiv. 
Zakoupení paliček cca 1 pár 35,-Kč. Vstup 150 Kč 
Zveme i úplné začátečnice - zarezervujte si prosím místo předem!  

Pátek 15.4. od 1600 - 2000hod  
Háčkovaní krajky s děvčátky od 7 let (včetně babiček i začátečníků) 
Přivítání, ukázky různých háčkovacích vzorů. Základní příprava -nulté oko 
„kouzelnický uzel, nultá řada“řetízek“- bez háčku. S háčkem se naučíme 
krátký+dlouhý sloupek, popř. základy filetové techniky. Uháčkujeme si pouzdro na 

mobil nebo obleček na přinesenou panenku. Můžeme si obháčkovat i vajíčko. Vstup 100 Kč  
Zveme i úplné začátečnice - zarezervujte si prosím místo předem!  
Pondělí  18.4. 930 h  Pomlázka se zajíčkem 
Protože velikonoce jsou už přede dveřmi, zveme všechna děťátka na přípravu na 
svátky - namalujeme si vajíčka, upleteme pomlázky, naučíme se koledovat a utíkat 
před i s pomlázkou. Na děti čeká překvapení - velikonoční nadílka od zajíčka. 
 

   Večery pro dospělé – maminky, babičky i ostatní 
Středa 6.4. 1800  h  Šperky , korále nebo zvířátka z Certnitu (nebo Fimo) 
Cernit je polymerová hmota, barvy se dají navzájem mísit, dá se kombinovat s 
materiály, které snesou teplotu 110 °C. Po vypečení v troubě je výrobek tvrdý. 
Použití: šperky, rukojeti na lžičky, potažení krabiček, spony do vlasů, 
rámečky.Můžeme tvořit šperky nebo zdobit předměty. Vstup 150 Kč 

Středa 13.4. 1930  h  Zdobené velikonoční perníčky 
Máme tady novinku! Také obdivujete křehkou krásu zdobených perníčků? Není to 
až tak těžké . Budete zasvěceni do všech fintiček. Připravena budou nejen 
velikonoční vajíčka, ale také kytičky, zajíčci, beránci a další jarní motivy.  
Cena: 150Kč  
Středa 27.4.1930 h  Kouzlo barvení  hedvábí 

Vyzkoušíme se akvarelování, kontury i efektní solení nebo vrapování – podobné 
batikování spirál. Hedvábné šály, látka, kravaty a další barvené materiály budou 
připravené, jen dejte vědět předem, zda dorazíte. Barvy, sůl a  kontury budou 
k dispozici. Asi vás překvapí, co všechno se dá touto technikou vykouzlit.  Vstupné 
150 Kč, materiál není v ceně. S sebou vezměte zástěru a přezůvky. 
Zveme i úplné začátečnice - zarezervujte si prosím místo předem!  

Sobota 30.4. 1600 h  Čarodějnické derby malých čarodějů 
Na minigolfu ve Strančicích čekají na nejmenší děti různé soutěže a hry.  
Přijďte v maskách, zatancujeme si, upečeme si buřtíka. K večeru upálíme čarodějnici.  

 


