Centro de Assistência à Infância KOSODATE SHIEN CENTER “AIKKO”
O “AIRANDO” do Centro deAssistência à Infância é um local onde as crianças de idade até entrar
na escola primária podem vir brincar com seus pais ou responsáveis que moram ou trabalham na
cidade de Aisho. Localiza-se no 1º andar do Centro de Saúde de Hatasho.
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※NAKAYOSHI HIROBA... Espaço de brincar onde crianças de escolas primárias que
tem irmãozinhos pré-escolares podem vir brincar. O horário é das 13:00~16:30.

◆KOSODATE
Informações e inscrições◆
SHIEN CENTER
AIKKO

Tel: 0749-37-8058
Fax: 0749-37-8950
~Inscrições das atividade
do Centro de Assistência
à Infância~ Tel: 0749-37-8058
KIRA-KIRA BIRTHDAY
Até às 17:00 do 17/03
Brincadeira da época
Até às 17:00 do 28/02

●

●

~Inscrições das atividade
do Centro de Saúde~
Tel: 0749-42-4887
Pré-MAMA KYOSHITSU...
Até às 17:00 do 09/03

●

■□■Evento diário■□■

Realiza-se seguintes
atividades
a partir das 11:20
(poderá surgir alteração)
Seg...Ginástica
Estorinhas
Ter...Ginástica
Brincadeiras
Qua...Ginástica Hora
de livros ilustrados
Qui...Ginástica Hora
de cantar
Sex...Ginástica
Brincadeiras

＆
＆
＆
＆
＆

＊Estamos realizando PIKAPIKA TIME uma vez por
semana também.

Brincadeira da época

■□Vamos fazer enfeites da festa das meninas□ ■

【Data】Dia 1 de março (qua) 10:00~11:30
【Local】Centro de Assistência à Infância AIKKO
【Trazer】tesoura/ cola/ canetinha
【Taxa de material】50 ienes
【Vagas】20 pessoas
Inscrição... A partir das 9:00 do 15/02 (qua)

PIYO-PIYO HIROBA

KIRA-KIRA BIRTHDAY 20/12
"Feliz Aniversário de 1 aninho"♪

♪Amiguinhos que nasceram no mês 1

Este mês será para amiguinhos que nasceram no mês 4 de 2016. Quando chegar o
convitinho, favor nos avisar se vai ou não vai participar. Estamos esperando!

SUKU-SUKU TIME

Data: Dia 15 de março (qua) 10:00~11:30
Local: Centro de Assistência à Infância AIKKO
Para: Crianças de 1, 2 anos de idade
(Crianças que nasceram depois do dia 2 de
abril de 2014 e que completaram 1 ano de idade)

Data: Dia 10 de março (sex) 10:00~11:00
Local: Centro de Assistência à Infância AIKKO
Tema: "Desenvolvimento da fala"
A enfermeira de saúde vai falar sobre o relacionamento dos
pais e os pontos principais dentro da vida diária para o
desenvolver a fala.
Vamos conversar sobre as preocupações, perspectivas, etc.
junto com a enfermeira de saúde!...
Não é necessário reservar. Venham à vontade!

★

Conteúdo: Brincadeiras, fazer trabalhinhos, etc.
Vamos conversar sobre o cuidar dos filhos do dia a
dia!
◎Não é necessário reservar.

★
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