
 

 

 

 

NABÍDKA AKTIVIT školní rok 2022/2023 
KCR DOMINO Chvalčov, Školní 476, Chvalčov 

 

Zahájení v týdnu od 19. září 2022 

 

 – hodina plná zábavných aktivit pro rodiče/prarodiče s dětmi ve věku od 1 do 2 let, 

které podporují zdravý vývoj dítěte, přispívají k jeho rozvoji a utužují vztah rodič-dítě. Formou 

pohybových her, říkadel a písniček se děti seznamují s koloběhem roku, světem kolem nás nebo 

oblastmi života, které prožívají.  

Aktivita probíhá každé pondělí, středu a čtvrtek v čase od 8:30 do 9:30 hodin.  

 

Cena: permanentka (10 vstupů) 1.000,- Kč; jednorázový vstup 250,- Kč 

 

 

 

 – 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 každou středu a čtvrtek v čase od 15:00 do 18:00 hodin. 

 

Cena: permanentka (10 vstupů) 400,- Kč; jednorázový vstup 50,- Kč 

 

 

 

– je určena pro děti od 1 do 5 let věku. Děti si hravou formou 

osvojují dovednosti důležité pro úspěšný start v mateřské škole. Jsou vedeny k samostatnosti, 

kolektivnímu cítění, sociální a rozumové výchově a nenásilnému začlenění do dětského kolektivu. 

Individuální přístup zajištěn. Ve skupince je omezený počet dětí. 

Všeználkova školička probíhá každé úterý a pátek v čase od 8:00 do 11:30 hodin. 

 

Cena: jednorázový vstup 220,- Kč 
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 – 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 pondělí a úterý v čase od 16:00 do 17:00 hodin. 

 

Cena:  

Tvořínek (pondělí) =  říjen – prosinec 2022 = 1.200,- Kč  

              leden – červen 2023 = 2.100,- Kč  

Tvořínek (úterý)   =  říjen – prosinec 2022 = 1.200,- Kč  

                                leden – červen 2023 = 2.500,- Kč  

 

 

 

– aktivita pro děti od 2 let a jejich rodiče či prarodiče, která zábavnou formou rozvíjí 

radost z pohybu a z kontaktu s vrstevníky. Cvičením děti poznávají své tělo, schopnosti, procvičují 

hrubou, a v doplňkových aktivitách, i jemnou motoriku. Cvičením také prohlubují svůj citový vztah 

s rodiči.  

Džampík probíhá každé pondělí, středu a čtvrtek v čase od 10:00 do 11:00 hodin. 

  

Cena:  

Džampík (pondělí) =  říjen – prosinec 2022 = 1.200,- Kč  

  leden – červen 2023 = 2.100,- Kč  

Džampík (středa)   =   říjen – prosinec 2022 = 1.200,- Kč  

  leden – červen 2023 = 2.500,- Kč  

Džampík (čtvrtek)  =  říjen – prosinec 2022 = 1.200,- Kč  

  leden – červen 2023 = 2.500,- Kč  

 

Jednorázový vstup 250,- Kč; členský poplatek 50,- Kč/rok 
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