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Nabídka kroužků

Výtvarné dílny

Výtvarné experimenty - pro děti od 5 let a starší (pod vedením osvědčených lektorek).
Výtvarná dílna pro pokročilé - kresba, malba, grafika s výtvarnicí Janou Veselou. Pro děti s hlubším zájmem o kreslení, případně
jako přípravka na umělecké školy.

Hudební dílny

Flétnička pro nejmenší, flétna pro středně a více pokročilé
Opět s paní učitelkou Ivou Daňkovou. 
Kytara k táboráku
Zpívání s kytarou s výukou akordů. Děti od 8 let - začátečníci i pokročilí, hodina týdně.

Dramatická dílna

Děti budou nejenom hrát divadlo, ale poznají, co je to pantomima, muzikoterapie apod. Dále se budou hrát různé hry zaměřené na
rozvoj komunikace a osobnosti dítěte.

Šachový kroužek

Opět s ing. Březovským ve skupinách: začátečníci od 6 let, mírně i více pokročilí. Pokročilí hráči se již mohou zúčastnit klubových
turnajů.

Dílna deskových her

Vedle šachu existuje nepřeberné množství dalších zajímavých stolních her, např. scrabble, dáma, vrhcáby, piškvorky, abalone a další.
Pro děti od 9 let.

Počítače jinak

Nebudou se hrát hry, ale děti poznají, co je "uvnitř" počítače, naučí se počítač si postavit a dozví se, jak a co v PC funguje. Pro děti od
12 let.

Ekologický kroužek

Pro děti od 8 let se vztahem k přírodě - hry, pokusy, soutěže, vycházky.V případě zájmu otevřeme "doučovací" jazykové kurzy pro děti,
které začínají s výukou angličtiny nebo němčiny v ZŠ. Jedna vyučovací hodina týdně.

Dopolední programy pro menší děti

Angličtina hrou

Pro děti 5 až 6 let, výuka s malováním a zpíváním.

Výtvarná dílnička

Pro "neškolkové" děti (4leté až 6leté).Dramatická dílnička

Pro děti již od tří let. Hodinka her - rozvoj fantazie, hlasová a pohybová průprava. Stejně jako u větších dětí budeme připravovat
vystoupení pro rodiče.

Dopolední programy pro maminky s dětmi

Hrajeme si, zpíváme a malujeme

Cílem dvouhodinového kroužku je rozvoj hudebních a výtvarných předpokladů dětí od tří let, které nechodí do školky. Maminky se dozví,
co a jak si hrát se svými dětmi. 
Kurzovné (v rozsahu letošních poplatků) bude oznámeno při zápisu (zahájen již 25. srpna). Pro velký zájem se přihláška stává platnou
a zajistí účast v kroužku (kurzu) pouze po úhradě kurzovného! Sdružení si vyhrazuje právo kroužek neotevřít, pokud se přihlásí méně
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než čtyři zájemci.

Většina kroužků zahajuje od 15. září v nově zrekonstruovaných prostorách sdružení Občanská inspirace v Kučerově
ulici.


