NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
PRO DĚTI MŠ SPORTÍK I PRO VEŘEJNOST:

Den
Pondělí

Čas
13:00 - 14:00
15:15 – 15:45
15:45 – 16:30

Nabídka
Předškolní příprava ( děti od 5 let)
Hudebně-Rytmický kroužek začátečníci (děti 3 – 4let)
Hudebně-Rytmický kroužek pokročilí (děti 4 – 6let)

Úterý

13:00 – 14:00
15:00 – 15:45
15:45 – 16:30

NTC Learning (děti od 5let)
Atletika začátečníci (děti od 3 – 4 let)
Atletika pokročilí (děti od 5 – 7 let)

Středa

13:00 - 13:30
13:30 – 14:00
15:00 – 16:00

Logopedie ( děti od 5 let)
Grafomotorika (děti od 5 let)
Tenis (děti od 4let)

Čtvrtek

13:00 – 14:00
15:00 – 15:45
15:45 – 16:30

Mensa – deskové hry (děti od 5let)
Výtvarné dílničky I.skupina (děti 3-6 let)
Výtvarné dílničky II. Skupina (děti 3-6 let)

Pátek

10:00 – 10:45
13:00 – 14:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:15

Plavecký výcvik (děti od 4let)
Předškolní příprava (od 5 let)
Angličtina začátečníci (děti od 3 – 4 let)
Angličtina pokročilí (děti od 4 – 6 let)

Ve školním roce 2014 / 2015 jsme pro Vás připravili širokou nabídku kroužků a
volnočasových aktivit pod vedením zkušených učitelů, lektorů a trenérů.
Kroužky jsou koncipovány nejen pro děti MŠ SPORTÍK, ale také pro děti z ostatních školek
docházejících pouze na odpolední aktivity.
Pro děti MŠ SPORTÍK s docházkovým programem – ALL Inclusive (tzn. každý den / celodenní)
jsou všechny Vámi vybrané odpolední kroužky zdarma v ceně docházky!

MENSA NTC LEARNING
NTC Learning je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký
základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku.
Doporučujeme: pro děti od 5 let.

HUDEBNĚ – RYTMICKÝ KROUŽEK
Hudba je hra, to je to, oč tu běží. Hudba může být krásná, jednoduchá, komplikovanější, plná
emocí, ale hlavně hudba jako taková je univerzálním jazykem pro celý svět, stejně tak jako
tanec. Děti se v rámci kroužku naučí vnímat hudbu nejen sluchem, ale také vyjádřit jeho
rytmus pohybem. Okusí základy dýchání, zpívání, rytmu. Tanečky podporují přirozený
pohybový a psychomotorický rozvoj dětí.
Doporučujeme: pro děti od 3let.
Cena: Děti MŠ Sportík
1360,- Kč / pololetí ( 17lekcí)
Ostatní
1700,- Kč / pololetí ( 17lekcí)

LOGOPEDIE
Soubor různých logopedických cvičení, které jsou vytvořeny tak, aby děti bavily a zároveň
aby je naučily správné výslovnosti. Kromě klasických cvičení trénujeme hlásky pomocí
speciálních říkanek, písniček a pexesa. Hry a obrázky zaujmou děti natolik, že přestanou
vnímat skutečnost, že se učí a budou tak přirozenou cestou zlepšovat výslovnost
problémových hlásek.
Doporučujeme: pro děti od 5 let.

GRAFOMOTORIKA
Grafomotorika je ta část jemné motoriky a psychických funkcí, kterou potřebujeme ke
kreslení a psaní. Její stupeň vývoje významně ovlivňuje kresbu i písemný projev dítěte.
Kombinaci kroužku s logopedií uvádíme záměrně, neboť jemná motorika ruky a prstů úzce
souvisí s rozvojem řeči. Grafomotorika je jedním z důležitých kritérií při posuzování školní
zralosti dítěte. Proto je vhodné okolo pátého roku věku dítěte zařazovat pravidelná,
systematická grafomotorická cvičení s použitím říkadel, která napomáhají i rytmu psaní.
Doporučujeme: pro děti od 5 let.

ATLETIKA PRO DĚTI
Všestranný sportovní kroužek,jehož koncepce je tvořena samostatně pro jednotlivé věkové
kategorie. K tomu je také uzpůsobeno sportovní náčiní používané ke hře.
Děti potřebují pouze sportovní oblečení a obuv. Za hezkého počasí sportují děti venku,
v zimě a dešti využíváme tělocvičnu.
Kroužek vedou zkušení trenéři - šéftrenér mládeže Českéhoatletického svazu Tomáš Purman
a vicemistryně světa Kateřina Baďurová (Janků).
Doporučujeme: pro děti od 3 let.
Cena: Děti MŠ Sportík
1360,- Kč / pololetí ( 17lekcí)
Ostatní
1 700,- Kč / pololetí ( 17lekcí)

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ – ZAČÁTEČNÍCI / POKROČILÍ
Angličtina pro nejmenší je vedena zkušenou českou lektorkou. Kroužek je veden hravou
formou. Děti získají přirozeným způsobem vztah k cizímu jazyku. Po absolvování základního
kroužku jsou schopné přirozeně reagovat na základní věty a pokyny v anglickém jazyce. Starší
děti jsou schopny plynule odpovídat a využít plně základní slovní zásobu.
Doporučujeme: pro děti od 3 let.
Cena: Děti MŠ Sportík
1360,- Kč / pololetí ( 17lekcí)
Ostatní
1700,- Kč / pololetí ( 17lekcí)

PLAVECKÝ KURZ
Plavecký kurz je pro děti od 4let bez doprovodu rodičů. Děti jsou rozdělené do skupin podle
věku a podle úrovně pokročilosti (úplný začátečník nebo má základy z jiného kurzu).
Cílem výuky je naučit děti nebát se ve vodním prostředí. Děti se učí abecedu potápění,
pomocí speciálních plaveckých poloh se učí pohybu ve vodě a posilují jednotlivé svalové
skupiny. Starší děti pokračují ve zdokonalování a prohlubování získaných dovedností a
začínají se více soustředit na vlastní úsilí k pohybu ve vodě (kopání, splývání, atd.)
Doporučujeme: pro děti od 4 let.
Cena: Děti MŠ Sportík
3060,- Kč / pololetí ( 17lekcí)
Ostatní
3400,- Kč / pololetí ( 17lekcí)

PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA
Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené,
aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Proto jsme pro naše předškoláky
připravili ucelený program cvičení, hádanek, pracovních sešitů i her jehož cílem je zábavnou
formou dítě rozvíjet ve všech směrech.
Doporučujeme: pro děti od 5 let.

VÝTVARNÉ DÍLNIČKY
Výtvarné dílničky jsou kreativním kroužkem pro děti od 3let. V malých skupinkách získávají
děti základní návyky práce s různými druhy materiálů od papíru po hrnčířské výrobky z
kamenné pece. Každý týden vyrábí děti jiný druh výrobku, inspirované tematicky ročním
obdobím. Materiál a pomůcky jsou v ceně kroužku. S sebou potřebujete jen pracovní tričko
chránící civilní oblečení, chuť tvořit a vyzkoušet něco nového.
Doporučujeme: pro děti od 3 let.
Cena: Děti MŠ Sportík
1360,- Kč / pololetí ( 17lekcí)
Ostatní
1700,- Kč / pololetí ( 17lekcí)

TENIS
Sportovní kroužek pro děti od 4let. Hravou formou se děti seznámí s novým pohybem.
Kroužek je veden jako školička pinkání a děti jsou vedeny přiměřeně věku spíše k hrám než
ke klasické výuce. Veškeré vybavení, rakety, míčky jsou k zapůjčení a dítě tedy potřebuje
pouze sportovní oblečení a obuv. Taktéž jako u atletiky je kroužek za příznivého počasí na
venkovním kurtu, v zimě navštěvují děti halu.
Doporučujeme: pro děti od 4 let.
Cena: Děti MŠ Sportík
1700,- Kč / pololetí ( 17lekcí)
Ostatní
2040,- Kč / pololetí ( 17lekcí)

