Kroužky 2018/19
LÍPA komunitní centrum / Rodinné Centrum Sokolnice si pro Vás na letošní školní rok
připravilo tyto kroužky.

Pondělí
8.30-11.30 Klubík pro rodiče s malými dětmi – prostor pro maminky či tatínky ke scházení se na kus řeči u kávy,
seznámení se s ostatními rodiči, se zázemím herny. Čas od času ozvláštněné zajímavou besedou nebo ochutnávkou;
16.00-16.45 Hudební kroužek pro předškoláky – seznámení se s rytmem, hudebními nástroji, notami;
16.30-17.30 Keramika pro starší děti – nápadité vytváření z různých druhů keramických hlín;
17.00-18.00 Hudební kroužek pro školáky – kroužek pro mladé hudební nadšence;
17.30-19.00 Keramika pro dospělé – práce s keramickou hlínou, licí hmotou, různými technikami glazování,
zdobení;

Úterý
8.00-12.00 Lipka – hlídání dětí od dvou do šesti let s programem v prostoru naší skvěle vybavené herny;
16.00-16.45 Výtvarný kroužek pro předškoláky – seznámení s různými výtvarnými technikami, osvojení si používání
rozmanitých pomůcek;
16.30-17.30 Angličtina Oxford Discoveries I. - kroužek angličtiny pro starší děti;
17.00-18.30 Výtvarný kroužek pro školáky – rozvinutí talentu dětí, práce s různými technikami, materiály a
zpracováními;
17.45-18.45 Angličtina Oxford Discoveries II. - kroužek angličtiny pro starší a pokročilejší děti;
19.00-20.00 Anglická konverzace A2/B1 – angličtina pro dospělé;
20.00-21.00 Angličtina pro začátečníky – angličtina pro dospělé;

Středa
8.30-9.45 Montessori dílna I. - kroužek pro přirozený rozvoj nejmladších dětí s použitím rozmanitých pomůcek;
10.00-11.00 Hopsalky – tanečky pro děti od 1,5 do 3 let (Domov pro seniory Sokolnice);
10.00-11.15 Montessori dílna II. - kroužek pro přirozený rozvoj malých dětí za pomoci nejrůznějších aktivit;
16.00-17.00 Předškoláček – edukativně stimulační skupinka pro budoucí prvňáčky (od ledna);
17.00-17.45 Jóga pro předškoláky – zvládnutí nejzákladnějších technik jógového cvičení pro malé děti;
18.00-19.00 Jóga pro dospělé – hodina protažení, relaxace a zklidnění;

Čtvrtek
8.30-9.30 Keramika pro nejmenší – patlání s keramickou hlínou pro nejmladší děti v doprovodu rodičů;
10.00-11.00 Cvičení pro děti 1,5-3r s rodiči – zábavný pohybový kroužek s prvky stabilizačních cvičení;
16.00-16.45 Keramika pro předškoláky – tvoření z keramiky;
16.00-16.45 Angličtina Playtime Starter – kroužek angličtiny pro začátečníky;
17.00-17.45 Angličtina Playtime B – anglický kroužek pro malé děti;

Pátek
8.00-12.00 Lipka - hlídání dětí od dvou do šesti let s programem v prostoru naší skvěle vybavené herny.

Pokud není uvedeno jinak, kroužky probíhají v klubovně na Masarykové 34/35.
Registrace od 10. září na www.lipa-kc.cz nebo na info@lipa-kc.cz nebo 735 207 303.
Od 24.-28. září ukázkové hodiny jednotlivých kroužků.
1. října začátek kroužků.
Těšíme se na Vás.

