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Přihlašujte své děti online na www.krouzky.cz do 17. září 2019.

Angličtina v pohybu (s pí. uč. Čadkovou) pondělí 1 350 Kč15:30 16:30

Originální a propracovaná metodika a kreativní pracovní listy. Zajímavé pomůcky (maňásek, kartičky) 
poskytující vizuální i auditivní podporu. Činnosti a aktivity podporující kinestetický způsob učení. Hodiny 
postaveny na prožitku a prvku zábavy a hravosti. Pomocí jednoduchých her, říkadel, říkanek a písniček se děti 
seznámí se základními frázemi anglického jazyka. Pracovní sešit je v ceně kroužku.

-

Tvořivý kroužek (s pí. uč. Šímovou) úterý 1 250 Kč15:30 16:30

Neustále má nůžky v ruce a něco vystřihuje? Vyrábí v tichosti nápadité a dojemné obrázky či přáníčka všem 
členům rodiny? Pokud v tomto poznáváte vaše dítě, jsme si naprosto jisti, že máte doma malého-velkého šikulu 
a tvořílka. Aby svůj talent posunul dále, podpoříme jeho fantazii a kreativitu textiliemi, korálky, drátky i třeba 
přírodním materiálem. Veškerý materiál bude pro každého připraven a velkou odměnou (i pro vás) budou 
hotové výrobky, které si můžete hrdě vyvěsit na ledničku.

-

Zpívánky (s pí. uč. Čadkovou) středa 1 250 Kč15:30 16:30

Na  kroužku Zpívánek je u dětí rozvíjen především hudební sluch, správná výslovnost a cit pro rytmus a 
intonaci. Děti budou zpívat lidové i populární písničky za doprovodu klavíru, kytary či jiného hudebního 
nástroje. Zpěv může být doprovázen jednoduchými pohybovými variacemi či hrou na hudební nástroj.

-

Přihláška na www.krouzky.cz , tel: +420 770 696 096, praha@krouzky.cz, Jindřišská 873/27, 110 00 Praha 1

Fotky z kroužků, co všecičko na nich děláme a online přihlášku najdete na 
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 a to už 20 báječných roků.
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 závěrečné vystoupení pro rodiče na konci roku.
Vyzvedneme je ve třídě nebo družině a po lekci předáme 
děti zpět paní učitelce.

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. Cena je za pololetí.
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.
 

• 
 •

•
  
 •

• 

• 
•
 • 
 •

• 

www.krouzky.cz


