
KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY 

Název kroužku Intenzita Anotace kroužku 

Lišáci 1 h/týdně 

Malí lišáci jsou rychlí, hbití a nikdo je neunaví. 

Sportovní kroužek pro předškoláky plný pohybu a aktivních her. S dětmi  

se učíme rozvíjet základní pohybové dovednosti a týmovou spolupráci. Těšte  

se na opičí dráhy, běhání, skákání, házení s míčem a spousty legrace. 

Opičáci 1 h/týdně 

 

Tento kroužek je určený pro všechny předškolní kluky a holky (4 - 7let), kteří 

si rádi hrají a sportují. Mohou se těšit na nové a zajímavé hry, ale také  

na klasické a oblíbené hry s míčem či nářadím, díky kterým se děti „vyřádí“  

a odreagují. Kroužek je zaměřený na rozvoj motoriky a koordinace. Děti  

si a lekcích osvojí základní pohybové návyky přirozenou a zábavnou formou. 

Cílem kroužku je rozvoj celkové obratnosti dítěte a přirozený pohyb sportem. 

 

Angličtina pro 

předškoláky 
1 h/týdně 

 

Hello, tady angličtina pro naše nejmenší, od 4-7 let. 

Hravou formou se naučíme základy angličtiny: jednoduchá slovíčka, pozdravy 

a základní fráze.  

Angličtina si ráda hraje, budeme i soutěžit a hrát hry. 

 

Barvínek pro děti 1 h/ týdně 

 

Kreativní kroužek pro všechny šikovné a tvořivé předškoláky. Netradiční 

kreativní činnosti, výtvarné postupy a mnoho originálních výrobků pro radost. 

Tvořte společně s dětmi. Děti se naučí základy tradičních i netradičních 

výtvarných technik, míchání barev, kresbu, modelování, tvoření z keramické 

hlíny, práci z přírodních materiálů a mnoho dalšího. 

 

Barvínek rodiče 

s dětmi 
1 h/týdně 

 

Kreativní kroužek pro všechny šikovné a tvořivé předškoláky a jejich maminky. 

Netradiční kreativní činnosti, výtvarné postupy a mnoho originálních výrobků 

pro radost. Tvořte společně s dětmi. Děti se naučí základy tradičních  

i netradičních výtvarných technik, míchání barev, kresbu, modelování, tvoření 

z keramické hlíny, práci z přírodních materiálů a mnoho dalšího. 

 

Klubko 1,2,3,4,5 2 h/týdně 

 

Kroužek je určen pro rodiče a jejich děti ve věku od 1 - 3  let. 

Cílem tohoto kroužku je prohloubení sociální vazby mezi rodičem a dítětem 

včetně rozvoje hrubé motoriky a koordinace dítěte. Tento kroužek se skládá  

z hudební, výtvarné a tělesné výchovy vedené našim pedagogem. Vše je 

doplněno herničkou plnou hraček. 

 

Jóga pro malé 1 h/týdně 

 

Dětská jóga dává dětem nosný pohybový základ do života. Nenásilnou  

a především hravou formou učí děti kooperaci s ostatními, zlepšuje dechovou 

kapacitu, především výdechový proud, což učí ztišení nervové soustavy  

a je to výborná příprava na stresově zátěžové situace.  

budeme se protahovat a posílíme tělo skrze jógové sestavy. Nebudou chybět 

hry, překážkové dráhy, či zážitkové příběhy s jógovými cviky. 

 



Stardance 1 h/týdně 

 

Milí rodiče! Ahoj předškoláčata! Probouzí se ve vás chuť tancovat vždy, když 

slyšíte hudbu? Chtěli byste se rozvlnit v rytmu latinsko-amerických tanců  

a zažít plno legrace? Tak jste tu správně! Tento kroužek nabízí nejen základy 

latinských tanců, ale také celkovou taneční průpravu, kterou dítě může zúročit 

v jakémkoli tanečním stylu. Začneme správným držením těla, vnímáním rytmu, 

protahováním, skončíme energickým tanečním pohybem.  

Lektorkou je Eva Nováková, držitelka taneční třídy A. 

 

Fly jóga Veverky 1 h/týdně 

 

Pohybový kroužek pro předškolní děti ve věku 5-7 let. Jedná se o cvičení a hry 

v závěsných šálách, v tzv. "hammocku". Děti se mohou těšit na jednoduchou 

Fly jógu, zlepšení koordinace, rovnováhy a protažení celého těla. 

 

 


