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Obláčik
– miesto pre celú rodinu
Už viac ako desať
rokov je v bratislavskej mestskej časti
Lamač vytvorený
priestor pre príjemné stretávanie sa
detí, rodičov a ich
rodinných príslušníkov. Pôvodné Materské
centrum Obláčik, založené v roku 2003,
postupne rozširovalo svoje aktivity i pôsobnosť a od roku 2013 sa transformovalo na
rodinné centrum (RC).
RC Obláčik v súčasnosti sídli vo vynovených
priestoroch na Heyrovského ulici č. 2. Steny
v našom rodinnom centre zdobia originálne
maľby známej detskej ilustrátorky Mgr. Art.
Márie Nerádovej. Návštevníkom je k dispozícií Veľká herňa s rozmernou zrkadlovou
stenou, kde sa realizujú hudobné a tanečné
kurzy, tvorivé dielne, besedy a vzdelávacie
aktivity. V Malej herni sa zase radi vybláznia najmenšie bábätká a batoľatá. V letnom
období deti najviac oslovuje priľahlá Rajská záhrada s trampolínou a domčekom
s náradím. V RC Obláčik nájdete podnetné
edukačné hračky a kreatívne stavebnice, bazénik s loptičkami, bohato zariadenú detskú
kuchynku či niekoľko odrážadiel a moto-
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riek. Aktuálne je v ponuke široké spektrum
činností pre zmysluplné trávenie voľného
času. Príďte sa na vlastné oči presvedčiť,
že toto ešte zďaleka nie je všetko. Aktuálny
program RC je dostupný na www.oblacik.sk
Z bohatej ponuky rodinných podujatí by
sme Vás špeciálne radi pozvali na mimoriadne obľúbený Rozprávkový les. Každoročne počas víkendu, keď otcovia slávia
svoj sviatok, sa v priľahlom lamačskom lesoparku dejú zázračné veci. A tento rok už
po deviatykrát v sobotu, 20. júna o 9:30
hod. Registrácia účastníkov bude neďaleko zastávky MHD č. 23, 30 a 63 s názvom
Klanec. Posledný termín vstupu na trasu je
o 10:45. Odtiaľ naši dobrovoľníci nasmerujú
Vaše kroky na jedenásť stanovísk, kde budete plniť úlohy rozprávkových bytostí, dobre
sa zabavíte a získate pritom aj skvelé odmeny. Určite sa Vám nestáva každý deň, aby ste
mali možnosť stretnúť Snehulienku a vzápätí
Popolušku, hneď na to Snehovú kráľovnú,
potom vodníka s indiánom či dúhových
škriatkov. Budete mať tú česť zachraňovať
zakliate víly, dobýjať hrad a na vlastné oči
vidieť medovníkový domček. Ak Vás neunaví Rytier a drak, zmeriate si sily pri ťahaní
repky.

Materské centrum BLŠKY
v nových priestoroch
S príchodom nového roka 2015 prišlo do
materského centra veľa nového – a najmä
pozitívneho! Vďaka novozvolenému pánovi starostovi Milanovi Bírovi a poslancom
máme nové priestory v budove „malej školy“, kde budeme spolu s knižnicou. Veľmi
sa tešíme, lebo môžeme u detí od malička
budovať pozitívny vzťah ku knihám. Do
nových priestorov máme pohodlný bezbariérový prístup, veľkú vstupnú chodbu
s priestorom na kočíky, 2 veľké miestnosti,
kuchynku, sociálne zariadenia a vonkajšiu
dláždenú i trávnatú plochu čakajúcu na
nové detské ihrisko. V interiéri bude jedna
miestnosť slúžiť ako herňa pre deti od 0 do 6
rokov a v druhej budú prebiehať rôzne krúžky s detičkami, nielen s tými najmenšími,
ale ak bude záujem aj poobede so staršími.

Bude to herňa – učebňa zameraná na rozvoj jemnej motoriky, zmyslového vnímania,
matematického myslenia a jazykovej prípravy. Vytvoríme tu priestor na stretávanie sa
mamičiek aj s batoľatami a lezúňmi. V tejto učebni chceme organizovať aj jazykové
kurzy pre mamičky, poradenstvo dojčenia,
šatkovanie, znakovanie prípadne iné besedy
podľa záujmu rodičov.
So sťahovaním do nových priestorov sme
začali začiatkom marca. V novej herni
máme na stene krásne obrázky Krtka a Máši
s medveďom. Ešte nás čaká zariadenie
druhej miestnosti – učebne. Okrem toho
presťahujeme aj vonkajšie ihrisko a veríme,
že bude ešte lepšie, krajšie a hravejšie :)
Chceli by sme sa touto cestou poďakovať
všetkým, ktorí nám v Materskom centre
BLŠKY akýmkoľvek spôsobom pomohli
a stále pomáhajú. Veľmi si to vážime a uvítame s radosťou každého, kto by chcel ďalej

V prípade nepriaznivého počasia bude akcia presmerovaná do krytej haly. Bližšie informácie budú zverejnené na internetovej
stránke www.oblacik.sk v sekcii Novinky
a oznamy.
RC Obláčik srdečne pozýva do Rozprávkového lesa všetkých, malých aj veľkých, v kočíkoch či peších, aby ste zažili vzrušujúce
rozprávkové lesné dobrodružstvo.
Do skorého videnia, tešíme sa na Vás.
Tím RC Obláčik
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