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Nabídka zájmových aktivit – kroužků pro školní rok
2019/2020
Kroužky začínají od 1. 10. 2019 a končí 31. 5. 2020
Tanečky pro nejmenší s Luckou
Kroužek Tanečky je koncipovaný jako soubor her s tanečními prvky. V rámci tanečků se
trénuje taktéž motorika a vnímání hudby. Na začátku každé hodiny je protažení , které se
opakuje každou hodinu a děti už vědí, že jím bude lekce začínat. Poté následuje hra a
zopakování toho, co se malí tanečníci naučili předcházející hodinu. Provádí se nejrůznější
dětské tance, které jsou hravé, učí děti koordinaci a podporují koncentraci na hudbu. Během
kurzu se děti učí krátkou sestavu, která je postupně rozšiřována a opakována v průběhu
jednotlivých lekcí. V hodinách se zkouší také rytmická cvičení, která jsou pro rozvoj dětí
velmi důležitá. Děti se učí zábavnou formou vnímat rytmus, pohybový rozsah i celkovou
koordinaci těla. Formují tak svou taneční osobnost.

Zdravé pískání s Veronikou
Pomocí notových kamarádů se děti seznámí s hudbou. Flétna je hudební nástroj pozitivně
působící na zdraví dýchacího ústrojí a motoriku prstů. Má velký význam z hlediska
správného dýchání. Děti získávají základy pro další hudební rozvoj. Hra na flétnu u dětí
rozvíjí rytmické a především hudební cítění. Výuka probíhá zábavnou formou, neboť hlavním
cílem tohoto kroužku je především to, aby byla hra na flétnu pro děti potěšením.

Kuchaříček s Danou
Je pro všechny malé kuchaře a kuchařky. Mezi dětmi je oblíbený a to především pro jeho
jasné zaměření. Činnosti vždy přizpůsobujeme danému ročnímu období a tradičním akcím
související s nimi. Děti se učí formou hry a zábavy, jak se chovat k přírodě, mají možnost
procvičovat svoji zručnost při výrobě drobných pokrmů, získat nové znalosti a dovednosti.
Upéci si nějakou pochoutku, kterou si mohou hned ochutnat. Dále také vypěstovat si
oblíbenou zeleninu na záhonku, na školní zahradě, a zjistit, co všechno obnáší než vyroste.
Děti se během roku seznámí s různými surovinami a možnostmi jejich využití. Většinou jsou
pokrmy připravovány za studena.
naši kuchtíci jsou opravdu velmi šikovní a těší se na další hodiny.

Malý šikula s Maruškou
Budeme se učit orientovat v technickém světě, porozumět mu a poznávat vše okolo aktivně.
Hrát si s dětským nářadím, vyrábět a hledat řešení k dosažení cíle, hrát si s vodou a barvou,
se sněhem a s ledem, s hlínou. Budeme zkoumat, co je lehčí a co těžší. Tvořit s kynetickým
pískem, skládat z papíru, stavět z různých manipulačních a konstruktivních stavebnic, s
keramickou hlínou apod. Děti mají touhu práci dokončit, i když i když musí překonat
překážky. Vyrábění a společné hledání správných postupů rozvíjí spolupráci dětí, vzájemnou
komunikaci a volní vlastnosti. Všechny tyto aktivity jsou důležité pro získávání názorů na
základě individuálních zkušeností. Metodická příprava je zaměřena na polytechnickou
výchovu, která přispívá především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které děti
využijí v běžném a později i pracovním životě. Každá lekce má své téma, ke kterému se
vážou jednotlivé úkoly.

Takt s Nikou
Pod vedením zkušené a kvalifikované lektorky se děti učí zábavnou formou vnímat rytmus,
základní pohybová cvičení, pohybový rozsah i celkovou koordinaci těla. V návaznosti na
hudební předlohu připravují společně choreografii, kde malí tanečníci mimo jednotlivých
variací zkoušejí také improvizaci a formují tak svou taneční osobnost. Děti se učí vnímat
rytmus a lépe si uvědomí možnosti svého těla.

