KOMUNITNÍ CETRUM PRO RODINU

Nabídka aktivit KCR DOMINO CHVALČOV
pro školní rok 2020/2021
ŠIKULKA – s Šikulkou nás kreslit baví, můžeme si zkusit při ní, jak nám půjde modelování,
stříhání či barvení. Kroužek je zaměřený nejen na výtvarné, ale i pohybové aktivity. Děti budou tvořit,
rozvíjet grafomotoriku, prostorové vnímání, soustředění. Kroužek je určen pro rodiče s dětmi od 2 let.
Kroužek bude probíhat každé pondělí v čase od 16:00 hod do 17:00 hod a každou středu od 9:00 hod
– 10:00 hod. Cena činí 800 Kč/pololetí. Cena za jednotlivý vstup činí 100 Kč.

KLUBÍČKO

– hodiny na sebe navazujícího cvičení pro maminky s dětmi ve věku od 1 do

2 let. Jedná se o motorická cvičení pro správný rozvoj dětí pomocí pohybových her, říkadel a písniček.
Cvičení vede odborná lektorka za pomocí různých motorických i terapeutických pomůcek. Jeden běh
trvá 12 lekcí. Cvičení probíhá v dopoledních hodinách, každé pondělí a čtvrtek v čase od 9:00 hod do
9:45 hod. Cena činí 100 Kč/lekce. Zvýhodněná permanentka činí 840 Kč/12 lekcí.

TVOŘÍNEK – výtvarný kroužek pro děti od 3 let. Malujeme, tvoříme a poznáváme různé
výtvarné techniky a možnosti výtvarného vyjádření. Podporujeme rozvoj tvořivosti, jemnou motoriku
a samostatnost. Kroužek je určen pro děti od 3 let. Kroužek bude probíhat každé úterý v čase od 16:00
hod do 17:30 hod. Cena činí 800 Kč/pololetí. Cena za jednotlivý vstup činí 100 Kč.

VŠEZNÁLKOVA MINIŠKOLKA – je určena pro děti od 1 do 5 let věku.
Vedení dětí k samostatnosti, kolektivnímu cítění, sociální a rozumové výchově. Součástí jsou pravidelné
vycházky do okolí, příprava dítěte na vstup do mateřské školy. Výuka probíhá dle schválené metodiky.
Individuální přístup, omezený počet dětí ve skupince – nutno se předem objednat. Každé úterý a pátek
v čase od 8:00 hod do 11:30 hod. Cena činí 130 Kč/vstup.

HERNA – pro rodiče a děti. Možnost setkávání maminek a tatínků s dětmi stejného věku
v podpůrném prostředí pro rozvoj dítěte. Děti mají volný přístup k motorickým i terapeutickým hrám,
k hračkám a sportovnímu nářadí. Herna bude přístupná v dopoledních i odpoledních hodinách. Cena
činí 20 Kč/vstup/osoba. Permanentka je cenově zvýhodněna.

Vyučují zkušení pedagogové s odborným a pedagogickým vzděláním a praxí.
Informace a kontakt: DOMINO cz, o.p.s., ulice Školní 742, 768 72 CHVALČOV
Tel.: 604 305 055. On-line přihlášku do zájmových aktivit a členskou přihlášku naleznete na
www.idomino.eu. Možnost vytisknutí a vyplnění přihlášky. Přihlášku lze podat i osobně přímo v
Komunitním centru pro rodinu DOMINO – Chvalčov.
ZAHÁJENÍ VÝUKY V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2020!
Cena za kroužky (Šikulka, Tvořínek) je splatná pololetně a jsou v ní zohledněny veškeré školní
prázdniny v školním roce 2020/2021. Při zápisu se hradí členský příspěvek ve výši 50 Kč za školní rok.

