
MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“ 
 

V loňském školním získala naše organizace LUNA PŘÍBOR, svč stotisícový grant z Nadace 

OKD na činnost a vybavení mateřského centra „Zvoneček“, jehož cílem je smysluplné využití 

volného času maminek na mateřské dovolené, dětí do 6 let a žen v domácnosti, formou 

vzdělávacích, odborných a zájmových činností. Díky finanční dotaci Nadace OKD jsme mohli 

dovybavit mateřské centrum „ZVONEČEK“ nábytkem a různými pomůckami. 

Činnost probíhala v dopoledních i odpoledních hodinách během celého týdne.  

 

V pondělí děvčátka do 6 let navštěvovala kroužek „Tanec pro radost“, v úterý probíhalo cvi-

čení pro maminky s hlídáním dětí, ve středu se děti učily různá říkadla, písničky, tanečky. Každá 

druhá středa v měsíci byla věnována pohádce, do které se zapojovaly i dětí. Činnost byla doplňo-

vána pohybovým cvičením s různými pomůckami. Při těchto činnostech spolupracovaly i maminky. 

Ve čtvrtek v dopoledních hodinách se mohly maminky vzdělávat v jazykovém kurzu anglického 

jazyka. O děti bylo postaráno v dětském koutku. Páteční dopoledne bylo věnováno tvoření 

s různým materiálem. Děti pracovaly s hlínou, modelovací hmotou, papírem, barvičkami, textilem                          

i různým přírodním materiálem aj. Pracovaly na různá témata, roční období, fantazii aj. 

V odpoledních hodinách probíhala výuka anglického jazyka pro nejmenší. Děti se seznamovaly 

formou obrázků, říkadel a s různými pomůckami se základy anglického jazyka. 

 

V rámci mateřského centra probíhaly i různé akce – Advent s výrobou adventních věnců, 

Mikuláš pro nejmenší, Minikarneval, kosmetické poradny.  

 

V průběhu školního roku naše mateřské centrum „ZVONEČEK“ navštívilo celkem 1 450                      

maminek a dětí. Prostřednictvím nabídky si maminky s dětmi osvojovaly a rozšiřovaly znalosti 

v různých oblastech, dovednostech, pohybových aktivitách, rozvíjely koordinaci těla, jemnou mo-

toriku, kreativní a sociální cítění, navazovaly nové kontakty, učily se přizpůsobovat kolektivu. 

 

I v letošním školním roce zveme všechny maminky s dětmi aktivně strávit svůj volný čas do 

našeho mateřského centra „ZVONEČEK“.  
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