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Fotky z kroužků, informace o tom, co všechno na nich děláme,  a online přihlášky najdete na www.vychodnicechy.krouzky.cz. 

Těšíme se na školní rok plný dětské radosti.

Proč se dětem na kroužkách líbí? A co jako rodiče oceníte nejvíc?
Baví je. Stejně jako nás. 
Kroužky učí nadšení lektoři, kteří to s dětmi umí. Fakt.
Tvoří, objevují, sportují, zpívají, tančí…  a hlavně si hrají,
protože dětský talent a osobnost rozvíjíme právě hrou.
Těší se na vystoupení pro rodiče.
Vyzvedneme je ve třídě nebo družině a po lekci předáme
zpět.

Po každé lekci přijde e-mail, co jsme dělali a co bude příště.
Náplň lekcí připravuje odborný metodik a dohlíží na
lektora.
Začínáme v říjnu a platí se pololetně. Dostali jsme pochvalu
od školní inspekce a medaili MŠMT.
Kdyby se snad vašemu dítěti na první lekci nelíbilo, do pěti
dnů ho můžete odhlásit a vrátíme vám peníze.

Ceny jsou za pololetí.

tanečky

angličtina hrou s počítači

1.090 Kč 

1.090 Kč 

Prostřednictvím videí, písniček, dialogů a modelových situací si děti procvičí a zopakují důležité anglické fráze nutné pro běžnou
domluvu. Pomocníka jim při tom bude krom proškoleného vedení dělat i počítač.

Tanec je zábava. Písničky z pohádek nás budou provázet celým školním rokem. Společně pronikneme do pohádkového světa plného
dětské fantazie a radosti. Děti se v Tanečkách naučí základní kroky, ze kterých budeme tvořit jednoduché choreografie. Vydovádíme se a
zároveň se naučíme vnímat hudbu a rytmus a budeme dbát na správné držení těla. A moc rádi vám pak vše předvedeme.

den a čas bude přihlášeným upřesněn během září 73 Kč / lekce 

73 Kč / lekce  
den a čas bude přihlášeným upřesněn během září

http://www.krouzky.cz/
mailto:vychodni.cechy@krouzky.cz
http://www.vychodnicechy.krouzky.cz/

