NABÍDKA AKTIVIT školní rok 2022/2023
KCR DOMINO Slušovice, Hřbitovní 558, Slušovice

Zahájení v týdnu od 3. října 2022
– aktivita pro děti od 3 let. Výtvarné tvoření pro hravé děti, které chtějí rozvíjet svoji
přirozenou fantazii a tvořivost. Děti pracují s nejrůznějšími výtvarnými materiály, včetně přírodnin.
Zkouší „kouzlit“ s barvičkami, stříhají, lepí … prostě tvoří a hrají si v souladu s během roku
a připomínkou lidových tradic.
Tvořínek probíhá každé úterý v čase od 15:30 do 16:30 hodin.
Cena: říjen – prosinec 2022 = 1.200,- Kč
leden – červen 2023 = 2.600,- Kč

– kroužek pro děti od 7 let, který potěší snad
každého nadšence do historie, avšak může probudit zájem i v očích toho, kdo tomuto tématu zatím zcela
nepropadnul. Pozornost je zaměřena především na raný
středověk, dobu vikinskou a na druhé straně velkého moře na indiány. Děti se ale
mohou seznámit i s člověkem pravěkým či dobou, kterou pamatují ještě jejich prarodiče. Naučí se šít,
barvit látky, pracovat s hlínou, dřevem, kůží a jinými přírodními materiály. Střílet z luku, házet oštěpem
a zacházet s mečem ve štítové linii nebo třeba otáčet se v kuchyni, jako jejich babička………..
Zábavná historie v praxi probíhá každý čtvrtek v čase od 16:30 do 17:30 hodin.
Cena: říjen – prosinec 2022 = 1.100,- Kč
leden – červen 2023 = 2.600,- Kč
Jednorázový vstup 250,- Kč; členský poplatek 50,- Kč/rok

– je otevřený všem. Nabízí prostor pro neřízené setkávání se rodičů či prarodičů a dětí
s dětmi stejného věku v podpůrném prostředí pro rozvoj dítěte. Přijďte si jen tak popovídat, možná se
seznámit nebo navázat nová přátelství. Pohyb a hru pro vaše
ratolesti zaručí volný přístup k motorickým i terapeutickým hrám, hračkám a sportovnímu nářadí.
Setkávání se uskuteční každé úterý a pátek v čase od 9:00 do 12:00 hodin.
Cena: permanentka (10 vstupů) 400,- Kč; jednorázový vstup 50,- Kč
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