DŮM DĚTÍ BRNO – VINOHRADY NABÍZÍ VE ŠK. ROCE 2013 / 2014 PRO NEJMENŠÍ
Klubíčko (180 min.)
Klub pro nejmenší, nebo-li Klubíčko, se vrací po letech do Domečku.
Je určen dětem od dvou let, které si v něm vyzkoušejí být aspoň chvíli bez rodičů. Čekají je zde
hry, cvičení, výtvarné činnosti i pohádkový svět v podobě loutkového divadla.
středa 8.30 – 11.30
cena 150,Cvičení s kojenci (60 min.) - pro děti od 6 měsíců a jejich rodiče.
Spousta básniček, písniček, cvičení na balonech, s náčiním a další.
Cvičení posiluje svaly, rozvíjí motoriku, děti se adaptují na kolektiv.
čtvrtek 11.00 – 12.00 hod.
50,-/hodina
bez rezervace
Cvičení s batolaty 1 -2 roky(60 min.) - pro děti od 12 měsíců a jejich rodiče.
Básničky, písničky, cvičení na balonech, s náčiním.
čtvrtek 9.00-10.00 hod.
50,-/hodina
bez rezervace
Cvičení rodičů s dětmi (60 min.) – pro děti od 1,5 roku a jejich rodiče.
Cvičení s říkadly, písničkami,drobným náčiním i na nářadí. První setkávání s řízeným pohybem,
podněty pro celkový rozvoj - pohybové dovednosti, překonávání strachu, zvykání na kolektiv.
úterý 9.00-10.00 věk 1,5 2 roky, úterý 10.00-11.00 věk 2-3 roky 50,- / hodina
bez rezervace
Fit mami (60 min.) - speciální fitness program pro maminky a jejich děti. Jde o kompletní,
aerobně-posilovací trénink, při kterém procvičíte celé tělo a užijete si spoustu zábavy
ve společnosti svých dětí. Strávíte čas efektivně a zábavně pro vás oba.
čtvrtek 10 .00 – 11.00
90,-/hod.
700,-/10 lekcí ( 3 měsíce)
Rezervace předem, email, SMS: 777 96 30 80 romca.pokorna@gmail.com
Veselé cvičení (60 min.) – určeno dětem od 3 do 6 let.
Pohybové hry, cvičení s hudbou i na nářadí. Pod vedením zkušené lektorky se vaše dítě naučí
základním pohybovým dovednostem. úterý 16.30 – 17.30
50,- / hodina
bez rezervace
Sedmikráska (45 min.) – taneční kroužek pro děti 3 – 4 leté
S říkadly a písničkami se vaše dítě naučí jednoduché tanečky, pohybové hry.
pondělí 16.00 – 16.45
560,- / pololetí 1000,-/roční 50,-/hodina
Malování s pohádkou (90 min.) - výtvarný kroužek v dopoledních hodinách pro děti od 3 let.
Veselé výtvarné a keramické tvoření na motivy známých pohádek s Večerníčkem a loutkovým
divadlem. úterý 9.30 – 11.00 65,-/ hod. bez rezervace
Pastelka (60 min.) – výtvarný kroužek pro rodiče s dětmi od 2 let,
Střídá se zde práce s hlínou, papírem a barvami. Poznáte různé výtvarné techniky na motivy ročních
období a pohádek pro nejmenší. Na závěr hodiny děti čeká hraná pohádka nebo loutkové divadélko
pondělí 9.00 – 10.00
čtvrtek 9.15 – 10.15
50,- hodina bez rezervace
Výtvarka pro malé (90 min.) – výtvarný kroužek pro děti od 3 let,
seznámení s různými technikami,malba, kresba, koláže, práce s hlínou.
čtvrtek 16.45 – 18.15
800,- / pololetí
1450,-/roční
Keramika (60 min.)- pro děti od 4 let.
Práce s hlínou, jednodušší tvary, kachle, nádoby.
úterý 17.00 – 18.00
780,- / pololetí 1350,-/roční

