У Вас є час і ви його бажаєте
провести активно, тоді ми
запрошуємо Вас до книгарні
Градець-Кралове
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Тематичні завдання
Територія вільна від гаджетів
Квести майстер-класи
Ігри, цікаві логічні завдання, творчість,
інтелектуальні змагання
Командна інтелектуальна гра:
"Що? Де ?Коли?"
Нові знайомства
Для дітей дошкільного віку вивчення
чеської мови.
В нас панує атмосфера дружньої дитячої родини, підтримка,
взаємопоміч, небайдужість.
Кожної п'ятниці з
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Молодша група вік 2-6роки
з 9:00 до 10:30
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Старша група 6-13 років
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Чекаємо на всіх бажаючих! Де ми з дітьми проведемо літній час з
користю та яскравими спогадами!
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