Co je nového na Farmě Klínec?
Zakládáme spolek Klínečtí kozlíci a od září na Farmě Klínec otevíráme rodičovské centrum
s hernou a programem pro děti, dospělé i celé rodiny. V polovině září zahajujeme kroužek
Malý chovatel, Pony kroužek, Keramiku pro rodiče s dětmi a pro dospělé. Vítáme nabídky
spolupráce v dalších oblastech – jóga pro děti a dospělé, cvičení s dětmi, výtvarný či
rukodělný kroužek, řemeslné kroužky. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat
na čísle 776 853 699.

Otvírací doba rodičovského centra s hernou:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

zavřeno
9:30 – 14 h
9:30 – 14 h
9:30 – 14 h
9:30 – 14 h

Kroužek Malý chovatel - Čtvrtek 16:00 – 17:30 h
Základy péče o hospodářská zvířata. Ukážeme dětem, jak se o zvířátka starat, jak žijí, co
k životu potřebují a co nám naopak dávají. Nabízíme i možnost adopce zvířátka, o které
pak může Vaše dítě v rámci kroužku pečovat.
Pony kroužek - Středa 16:00 – 17:30 h
Pod vedením zkušené lektorky seznámíme děti se základní péčí o poníky, ukážeme jim
sedlání, uzdění. Děti budou postupně získávat stabilitu při jízdě na ponících, naučí se o ně
starat a navazovat s nimi vztah. Naši poníci Jurášek, Šimla a Merlin jsou milí a přátelští.
V případě zájmu můžeme nabídnout individuální lekce.
Keramika pro rodiče s dítětem – Čtvrtek 13:30 – 15:00 h
Základy keramiky pro děti v doprovodu rodiče. Dítě si bude moci hravou formou osahat
práci s hlínou a vyrobit dárky pro milované členy rodiny. Skvělé pro vývoj motoriky.
Keramika pro dospělé - Čtvrtek 18:00 – 19:30 h
Základy keramiky pro dospělé. Chybí Vám seberealizace, relaxace či jen máte potřebu
tvořit něco rukama? S hlínou se dá vytvořit mnoho krásných či zajímavých výtvorů, které
mohou potěšit Vaše blízké, ale hlavně Vás 

Bližší informace a přihlášky najdete na www.FarmaKlinec.cz/klinecti-kozlici

