
Nabídka aktivit

KLUBÍČKO – hodina na sebe navazujícího cvičení pro maminky s dětmi ve věku od 1 do 3 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. Cviče-
ní probíhá v dopoledních hodinách. 

SPORŤÁCI – energie hodně značí, že ti tenhle kroužek stačí. Jestli energie hodně máš, s námi 
na tom vyděláš. Pojď si zahrát se Sporťáky floorball nebo fotbálek, jiné hry tam také známe, pře-
kážkovou dráhu máme. Sportovní kroužek pro děti ve věku od 3 let. Je zaměřen na osvojování 
základních pravidel míčových her, rozvoj motoriky a obratnosti v pohybu. 

KERAMIKA I. – keramické tvoření, prstíčky nám procvičí. Rozvoj jemné motoriky, prostoro-
vého vnímání. Kroužek je určen pro děti ve věku od 6 let.

KERAMIKA II. – keramické tvoření, prstíčky nám procvičí. Děti při tvoření rozvíjí grafomoto-
riku, prostorové vnímání, soustředění. Kroužek je určen pro děti ve věku od 12 do 15 let.

DOVEDNÉ RUCE I. – výtvarný kroužek pro děti, které rády vyrábí. Malujeme, tvoříme  
a poznáváme různé výtvarné techniky a možnosti výtvarného vyjádření. Podporujeme rozvoj tvoři-
vosti, jemnou motoriku a samostatnost. Určeno pro děti ve věku od 6 let.

DOVEDNÉ RUCE II. – výtvarně-tvořivý kroužek pro všechny, kteří rádi tvoří. Budeme poznávat nové výtvarné techniky, 
zkoušet, experimentovat, recyklovat, ze starého vyrábět zase nové hezké věci, pro sebe nebo třeba pro maminku, sledovat 
roční doby a tradice, pracovat s přírodními materiály. Určeno pro děti ve věku od 12 do 15 let.

BUBNOVÁNÍ – aktivita zaměřená na hudební oblast. Využity budou techniky na rozvoj koordinace, uvolňovací techniky, 
základy rytmů a písní na africké bubny.

ŽONGLOVÁNÍ – rozvoj pohybových možností, koordinace, pozornosti. Děti se hravou formou seznámí s technikou žonglování.

PRVNÍ POMOC PRO DĚTI A MLÁDEŽ – základy první pomoci pro všechny, kteří mají zájem rozšířit si své dovednosti. 

HLÍDÁNÍ DĚTÍ – jako pomoc rodičům při slaďování pracovních a rodičovských povinností. Určeno pro děti od 6 měsíců 
do 5 let věku. Hlídání se platí hodinově a je nutno se předem telefonicky objednat.  

HERNA pro rodiče a děti. Možnost setkáváni maminek i 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.

Zahájení výuky od �íjna 2016.

Vyučují zkušení pedagogové s odborným a pedagogickým vzděláním a praxí. Informace a kontakt:  
DOMINO cz, o.p.s., Hřbitovní 558, 763 15 Slušovice. Telefon: 733 534 698. 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 – Slušovice.


