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Joggster X4 – nová sportovní čtyřkolka značky TFK s nosností až 34 kg (http://www.nasebatole.cz/?p=7041)
Říkám, říkáš říkadla (http://www.nasebatole.cz/?p=7038)
Dejte nám tip na článek (http://www.nasebatole.cz/?page_id=11)
Nejčtenější články
Domácí repelent proti klíšťatům (http://www.nasebatole.cz/?p=2665)
Tvarohová buchta s borůvkami (http://www.nasebatole.cz/?p=5899)
Rajská omáčka pro děti (http://www.nasebatole.cz/?p=1598)
Tipy na dárky k prvním narozeninám (http://www.nasebatole.cz/?p=1347)
Jak naučit dítě na nočník (http://www.nasebatole.cz/?p=6564)
Meduňková šťáva (http://www.nasebatole.cz/?p=2688)
Jídelníček batolat (http://www.nasebatole.cz/?p=1930)
Vaříme dětem (http://www.nasebatole.cz/?p=1445)
Nejprve horečka, potom vyrážka (http://www.nasebatole.cz/?p=2445)
Říkám, říkáš říkadla (http://www.nasebatole.cz/?p=7038)
Vstupte » magazín o dětech (http://www.nasebatole.cz/?cat=0)
Diskuze (http://www.nasebatole.cz/?post_type=forum)
Magazín (http://www.nasebatole.cz/?cat=0)
Péče a zdraví (http://www.nasebatole.cz/?cat=3)
Výchova (http://www.nasebatole.cz/?cat=14)
Nakupujeme (http://www.nasebatole.cz/?cat=8)
Recepty (http://www.nasebatole.cz/?cat=20)
Zábava (http://www.nasebatole.cz/?cat=17)
eShop » (http://www.mojegalanterka.cz)
Vytvořte si vlastní diskusní fórum (http://www.nasebatole.cz/?post_type=forum), poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Letní den se Spolu dětem
11.07.2013 Lenka Štveráčková, Bc. (?author=113)
(http://www.nasebatole.cz/wp-content/uploads/2013/07/letni-den.png)Přijďte si užít Letní den se Spolu dětem

16. 7. 2013 od 10 do 18 hodin, Nám. Míru, Praha 2
Program pro děti:
zdobení lahodných sušenek, výtvarný koutek s obrázkovou soutěží, hlavolamy, doplňovačky a jiné hry s tužkou a papírem
(javascript:void(0)), rozverné hry pro malé i velké (pohybové, kreativní a logické)

Dobrostánek Spolu dětem
prodej darovaných věcí; výtěžek bude použit na vzdělávací aktivity pro děti z dětských domovů
Stánky s občerstvením a posezením káva, nápoje, palačinky a další dobroty a hudební program.
Záštitu nad akcí převzala Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky MČ Praha 2
Bližší informace (javascript:void(0)): jana.kucerova@spoludetem.cz
Letní den se Spolu dětem podpoří vzdělání dětí z dětských domovů
Den plný her, soutěží, zábavného programu a charity pořádá nezisková organizace Spolu dětem. Přijďte si s dětmi ozdobit lahodné sušenky, zasoutěžit a užít si
pohodový letní den – 16. července na Náměstí Míru v Praze.
Čekají na vás také Dobrostánky Spolu dětem, na kterých si můžete zakoupit nejrůznější darované či nové věci. Těšit se můžete na knížky, hračky, keramiku,
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kosmetiku, šperky, kabelky, oblečení (javascript:void(0)) a mnoho dalšího. Nákupem přispějete na vzdělání dětí v dětských domovech.
Výtěžek z dobrostánků půjde na projekty (javascript:void(0)) Dejme šanci dětem a Postav se na vlastní nohy. Dejme šanci dětem je nejstarší projekt českého
internetu, který podporuje konkrétní potřeby (javascript:void(0)) dětí z dětských domovů a pěstounských rodin. Najdete ho na webových stránkách www.sance.cz,
děti sem píší samy své příběhy a přání na podporu ve vzdělání, zálibě nebo přípravě na budoucí povolání. Lidé jim mohou přímo prostřednictvím webu pomoci.
Postav se na vlastní nohy připravuje formou workshopů starší a dospívající děti na odchod z dětského domova a vstup (javascript:void(0)) do samostatného života.
Tento přechod je pro děti z dětských domovů nejrizikovějším a nejproblematičtějším obdobím jejich života.
Letní den se Spolu dětem pořádá obecně prospěšná společnost Spolu dětem.
Výborné občerstvení zajistí kavárna Mamacoffee a palačinkárna Galletka.

Přečtěte si také:
Vymalováno! Galerie pro nejmenší – Hliněné fantazie z Mexika (http://www.nasebatole.cz/?p=6569)
Nevíte kam s dětmi vyrazit? Inspirujte se u nás: Kdy: 10.01.2013 10.00 h
Kde: Uměleckoprůmyslové muzeum - Brno-střed Moravská galerie v Brně,
ateliér v Uměleckoprůmyslovém muzeu, Husova 14, začátky v 10.00 a v
16.00 hod. Výtvarné dílny p...

Karneval pro děti od 18 měsíců do 6 let (http://www.nasebatole.cz/?p=4989)
14.04.2012 Dělňák - Brno-Líšeň Hudební škola Yamaha a Hudební
nadšenci o.s. pořádá karneval pro děti od 18 měsíců do šesti let. Dělňák v
Líšni (Klajdovská 28) v 10.00 a 16.00 hod. Vstupné 60,- Kč / osoba.
Objednávky vstupenek: yam-s.ros@cent...

Krteček v Pardubicích (http://www.nasebatole.cz/?p=6004)
Výstava představuje světoznámou pohádkovou postavičku Krtečka
výtvarníka Zdeňka Millera. Ten vás pozve do svého příbytku v podzemí
Šatlavy pod výstavním prostorem Mázhaus. Pro děti zde bude připravena
krtkova dílnička a další program. Výstava b...

Čarujeme s dýněmi (http://www.nasebatole.cz/?p=2103)
Velice ráda bych Vás pozvala na akci vhodnou pro rodiny s dětmi. Přijďte si
užít pěkný sobotní den, ochutnat dobré pokrmy z dýní a řepy. Zažijte tak
nevšední den. Kdy: So 29. října 2011 Kde: Obchod Botanicus, Ostrá 8
Region Středočeský Dýně ...

Medobraní – Dětský den u Perníkové chaloupky (http://www.nasebatole.cz/?p=5412)
So 26. května 2012 – Ne 27. května 2012 Perníková chaloupka Ráby
Region Pardubický Rodinný program připravený s pardubickým Svazem
včelařů, zvláště s rodinou pana Josefa Vlacha. Návštěvníci se seznámí s
technikou a způsobem odběru plástů ze ...

Akce pro děti – Malujeme přírodu – uhlem a tužkou (http://www.nasebatole.cz/?p=4311)
KDY: 7.2.2012, 17.00 - 18.30 hod KDE: Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, Praha
10 1.termín kursu: malba uhlem a tužkou (únor) - 7.2., 14.2., 21.2., 28.2.
Další kurzy proběhnou v březnu, dubnu, květnu a červnu. První ze čtyř
setkání. Malování...

Sdílejte:
(http://www.nasebatole.cz/?p=7461&share=email&nb=1) (http://www.nasebatole.cz/?p=7461&share=facebook&nb=1)

(http://www.nasebatole.cz/?p=7461&share=google-plus-1&nb=1) (http://www.nasebatole.cz/?p=7461&share=pinterest&nb=1) (http://www.nasebatole.cz/?p=7461#print)

(http://www.nasebatole.cz/?p=7461&share=twitter&nb=1)

Rubrika: Aktivity s dětmi (http://www.nasebatole.cz/?cat=80), Kam s dětmi (http://www.nasebatole.cz/?cat=18)
(1)

(http://www.nasebatole.cz/?p=7461&emailpopup=1) Poslat článek emailem (http://www.nasebatole.cz/?p=7461&emailpopup=1)
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« Na kolečkách (http://www.nasebatole.cz/?p=7057)
► Děti

► Hry děti

► Pro děti

► Děti cz

O čem se diskutuje?
kočárek (http://www.nasebatole.cz/?topic=kocarek)
MYTÍ OKEN za hubičku (http://www.nasebatole.cz/?topic=myti-oken-za-hubicku)
autosedačky (http://www.nasebatole.cz/?topic=autosedacky)
Dětský hygienický návlek na nákupní vozík (http://www.nasebatole.cz/?topic=detsky-hygienicky-navlek-na-nakupni-vozik)
Dětská kosmetika (http://www.nasebatole.cz/?topic=detska-kosmetika)
jak na prdíky (http://www.nasebatole.cz/?topic=jak-na-prdiky)
Kočárek Babyactive Jet Neo (http://www.nasebatole.cz/?topic=kocarek-babyactive-jet-neo)
Jaké bylinkové čaje? (http://www.nasebatole.cz/?topic=jake-bylinkove-caje)
Značka Elasti-q – jaké máte zkušenosti? (http://www.nasebatole.cz/?topic=znacka-elasti-q-jake-mate-zkusenosti)
Imunita dětí (http://www.nasebatole.cz/?topic=imunita-deti)
Otevřít diskuzní fórum » (http://www.nasebatole.cz/?post_type=forum)

Napsat komentář

Vytvořte si vlastní diskusní fórum (http://www.nasebatole.cz/?post_type=forum), poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Přihlášení

Uživatelské jméno
Heslo
Pamatovat si mě

Registrace (http://www.nasebatole.cz/?page_id=6803) | Zapomenuté heslo (http://www.nasebatole.cz/?page_id=6804) |

Staň se redaktorkou
Přispěvatelka » Zaregistruj se (http://www.nasebatole.cz/wp-login.php?action=register) » Vkládej články (http://www.nasebatole.cz/wp-admin/post-new.php)
Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma (batolata a vývoj dětí) je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše názory,
příběhy ze života, praktické zkušenosti, atd. » Staň se redaktorkou (http://www.nasebatole.cz/wp-admin/post-new.php)
(http://www.mojegalanterka.cz/?utm_source=nasebatole.cz&utm_medium=banner_125x125&utm_campaign=mojegalanterka.cz&
utm_content=125x125)

Magazín » Rubriky
rozbalit vše (javascript:cat1.openAll();) | zavřít vše (javascript:cat1.closeAll();)
Babiččino okénko (1) (http://www.nasebatole.cz/?cat=98)
Bylinková poradna Andrea (24) (http://www.nasebatole.cz/?cat=115)
Doporučujeme (3) (http://www.nasebatole.cz/?cat=37)
Laktační poradna Jana (2) (http://www.nasebatole.cz/?cat=152)
(javascript: cat1.o(46);)Maminky radí maminkám (336) (http://www.nasebatole.cz/?cat=81)
(javascript: cat1.o(50);)Nakupujeme, zařizujeme (461) (http://www.nasebatole.cz/?cat=8)

Nezařazené (7) (http://www.nasebatole.cz/?cat=1)
(javascript: cat1.o(58);)Péče o děti, zdraví (525) (http://www.nasebatole.cz/?cat=3)
(javascript: cat1.o(61);)Podnikání, práce, zaměstnání (24) (http://www.nasebatole.cz/?cat=128)
(javascript: cat1.o(69);)Příběhy ze života (201) (http://www.nasebatole.cz/?cat=16)

Rodina mezi paragrafy (28) (http://www.nasebatole.cz/?cat=63)
(javascript: cat1.o(74);)Rozvoj a výchova dětí (245) (http://www.nasebatole.cz/?cat=14
(javascript: cat1.o(79);)Služby (96) (http://www.nasebatole.cz/?cat=76)

Soutěže o ceny (52) (http://www.nasebatole.cz/?cat=65)
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(javascript: cat1.o(86);)Vývoj dítěte (125) (http://www.nasebatole.cz/?cat=43)
(javascript: cat1.o(89);)Zábava a volný čas (480) (http://www.nasebatole.cz/?cat=17)
(javascript: cat1.o(90);)Zajímavosti (58) (http://www.nasebatole.cz/?cat=136)

Zamyšlení (11) (http://www.nasebatole.cz/?cat=116)
(javascript: cat1.o(92);)Zdravá výživa a mlsání (274) (http://www.nasebatole.cz/?cat=6)

Zprávy (15) (http://www.nasebatole.cz/?cat=155)

Doporučujeme
(http://www.na-zed-tapety.cz)

Hezké jsou i dětské samolepky na zeď ( http://www.na-zed-tapety.cz/samolepky-na-zed/detskesamolepky-na-zed ).
(http://www.povleceni-eshop.cz/detskepovleceni)

Pohodlně vybírejte dětské povlečení do
postýlky ( http://www.povleceni-eshop.cz
/detske-povleceni/detske-povleceni-do-postylky
).
(http://www.knihcentrum.cz)
(http://www.agatinsvet.cz)

Mámo, táto, všichni sem
Přidejte se k fanouškům
(https://www.facebook.com/NaseBatole.cz), podělte se o své názory a zkušenosti s ostatními rodiči.

Babypoint … s láskou k dětem
(http://www.babypoint.eu)

Doporučujeme
Tyto netradiční dárky pro děti (http://www.dekuji.cz/darky-pro-deti/2mQuMY) udělají radost vám i vašim dětem.

Sledujte nás na Facebooku
Naše Batole
To se mi líbí
Naše Batole se líbí více lidem (3.992).

Plugin pro sociální síť Facebook

Zasílání novinek mailem
Váš e-mail:

(http://detsky-web.cz/www/rss.xml) Dětský web (http://www.detsky-web.cz/)
Bratři buldozeristi (http://www.detsky-web.cz/hry/stroje/bratri_buldozeristi)
Kaštany (http://www.detsky-web.cz/hry/podzim/kastany)
Čtyřkolka (http://www.detsky-web.cz/hry/puzzle/ctyrkolka)
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Dárky
Vánoční dárky od Ježíška (http://www.nasebatole.cz/?p=6350)
Víme všichni, že vánoční dárky nosí Ježíšek. Ale někdy nestíhá, tak musíme vánoční dárky (http://elitech.cz/vanocni-darky/) pořizovat sami.

Kdy nakupovat vánoční dárky? (http://www.nasebatole.cz/?p=6351)
S vánočními dárky neotálejte. Vánoce tu budou coby dup. Ideální je nakupovat vánoční dárky (http://www.vanocni-darky.tv/) v listopadu, vánoční slevy jsou již
v plném proudu.

Vánoční dárky pro muže a ženy (http://www.nasebatole.cz/?p=6352)
Některé vánoční dárky jsou typické pro muže, jiné zas pro ženy. Vánoční dárky (http://elife.cz/vanocni-darky/) by se měli vybírat podle charakteru osobnosti.

Biolampa Biostimul a Biobeam
Biolampa pro rodinu (http://www.nasebatole.cz/?p=6463)
Pro rodinu je ideální univerzální biolampa (http://elife.cz/biolampa/) na široké spektrum onemocnění (javascript:void(0)). Taková je např. biolampa Biostimul.
Oproti tomu Biobeam 940 je pouze na bolesti (javascript:void(0)) kloubů. Podrobněji na www.elitech.cz/biolampa/

Technologie Biobeam (http://www.nasebatole.cz/?p=6464)
Na léčnu kloubů požívaná biolampa Biobeam (http://elitech.cz/biolampa-biobeam/) 940 patří mezi ty levné, ale svou účinností (javascript:void(0)) nezaostává i
za mnohem dražšími modely. Biobeam 940 je profík na klouby. Další info zde www.biolampa.net/biobeam/

Účinky Biostimul (http://www.nasebatole.cz/?p=6465)
Tři hlavní efekty v léčbě (javascript:void(0)) využívá biolampa Biostimul (http://biolampa.net/biostimul/). Především Biostimul působí biostimulačně, také
potlačuje bolest a díky led technologii biolampa Biostimul potlačuje záněty. Více na www.biolampa.net/biostimul/

(http://www.uztambudeme.cz/?utm_source=nasebatole.cz&utm_medium=banner_970x210&utm_campaign=uztambudeme.cz)
(http://www.mojebrisko.cz)

(http://www.mojebrisko.cz/?feed=rss2) MojeBříško.cz
(http://www.mojebrisko.cz/)
Jak vychovat sebevědomé dítě (http://www.mojebrisko.cz/?p=7846&utm_source=rss&utm_medium=rss&
utm_campaign=jak-vychovat-sebevedome-dite)

Tvarohové osvěžení pro těhulky (http://www.mojebrisko.cz/?p=7827&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tvarohove-osvezeni-pro-tehulky)
Lotosový porod aneb Když se pupeční šňůra nestříhá (http://www.mojebrisko.cz/?p=7824&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lotosovyporod-aneb-kdyz-se-pupecni-snura-nestriha)

Joggster X4 – nová sportovní čtyřkolka značky TFK s nosností až 34 kg (http://www.mojebrisko.cz/?p=7570&utm_source=rss&utm_medium=rss&
utm_campaign=joggster-x4-nova-sportovni-ctyrkolka-znacky-tfk-s-nosnosti-az-34-kg)

Přítomnost lékaře u porodu byla dříve trestná (http://www.mojebrisko.cz/?p=7507&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pritomnost-lekareu-porodu-byla-drive-trestna)
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(http://www.vytvory.cz)

(http://www.vytvory.cz/?feed=rss2) Výtvory.cz (http://www.vytvory.cz/)
Hrajeme si s rámečky (http://www.vytvory.cz/?p=3733&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hrajemesi-s-ramecky)

Tvarohové osvěžení nejen pro děti (http://www.vytvory.cz/?p=3729&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tvarohove-osvezeni-nejen-pro-deti)
Úžasná tvarohová buchta (http://www.vytvory.cz/?p=3325&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uzasna-tvarohova-buchta)
101 nejkrásnějších nápadů do dětského pokoje (http://www.vytvory.cz/?p=3323&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=101-nejkrasnejsichnapadu-do-detskeho-pokoje)

Mleté maso v rajčatové omáčce se špagetami (http://www.vytvory.cz/?p=3317&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mlete-maso-vrajcatove-omacce-se-spagetami)
(http://www.predskolaci.cz)

(http://www.predskolaci.cz/?feed=rss2) Předškoláci.cz
(http://www.predskolaci.cz/)
Pohádková angličtina (http://www.predskolaci.cz/?p=19439&utm_source=rss&utm_medium=rss&
utm_campaign=pohadkova-anglictina)

Angličtina pro předškoláky (http://www.predskolaci.cz/?p=19437&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=anglictina-pro-predskolaky)
Prázdniny s knihou (http://www.predskolaci.cz/?p=20396&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=prazdniny-s-knihou)
Princezna z oříšku (http://www.predskolaci.cz/?p=20391&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=princezna-z-orisku)
Výuka anglického jazyka je důležitá i pro ty nejmenší děti! Jak na ni? (http://www.predskolaci.cz/?p=20270&utm_source=rss&utm_medium=rss&
utm_campaign=vyuka-anglickeho-jazyka-je-dulezita-i-pro-ty-nejmensi-deti-jak-na-ni)
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