
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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.  
 

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 probíhá v dopoledních hodinách. Jeden běh trvá 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.   
 

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. Individuální přístup,  
omezený počet dětí ve skupince - nuto se předem objednat. 

 
 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 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 - Pondělí, středa, čtvrtek 10.00

 

 
 

 

Informace a kontakt: DOMINO cz, o.p.s., ulice Školní 472, 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. 

 

KCR CHVALČOV ZAHÁJENÍ
 13. 9. 2021

Středa 9.00 - 10.00 hodin.

Pondělí, středa 9.00 - 10.00 hodin.

Pondělí, úterý 16.00 - 17.30 hodin.

Úterý, pátek 8.00 - 11.30 hodin.

- 12.00 hodin a středa, čtvrtek 15.00 - 18.00 hodin.
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