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Zveme na středeční kroužek  

od ledna do května 2018 od 9:30 do 11:30 hod  
v  Rodinném centru Lodička ve Všechromech  

pro nejmenší děti a pro předškoláky v doprovodu rodičů na   

 

HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY  
 

Krásný dobrý den, nabízíme Vám jak příjemně strávit dopoledne s Vašimi dětmi. 

Během našeho programu "Hrátek se zvířátky" se děti seznamují s jednoduchými říkadly, 

tanečky a písničkami lidovými i umělými., které rytmizujeme a spojujeme s pohybem. 

Budeme cvičit a zkoušet hry pomocí hraček a pomůcek. Každé dopoledne je tématicky 

zaměřeno a doplněno činnostmi, jež zdokonalují a vytvářejí nové dovednosti, rozvíjejí 

schopnosti i poznání dětí.  

Zpívání a hraní a je určeno dětem od 1 roku do 5-ti let a trvá přibližně 1,5 hodiny. 

Naše týdenní setkání v tomto šk. roce budou tématicky laděna hrou a povídáním o 

daném zvířátku, seznámíme se živočichy v českých lesích a polích ale i v zahraničí. Rozdělíme si zvířátka 

podle druhů na savce, plazy, ptáky, ryby nebo bezobratlí.  Téma lekcí "Hrátky se zvířátky". 

 

      

Po svačince máme připravené jednoduché 

tvoření, malování, kreslení a děti si tak mohou 

odnést domů svůj vlastní výrobek či obrázek. 

Děti, které nechtějí tvořit, nebo jsou menší, tak si 

v herně libovolně pohrají za dohledu rodičů.  
Vstupné:  70,- Kč za jeden vstup na rodinu. 

Permanentka na 10 vstupů za 50 Kč  

na lekci 500 Kč. 

S sebou si nezapomeňte přezůvky a svačinku. 

Těšíme se moc na všechny, lektorka kroužku Míša Hupcejová 
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Prasátko Sova Žirafa 

trká měnič frak med sůl ošklivé 0 jitrnice noc krk 

21.3. 28.3. 4.4. 11.4. 18.4 25.4. 2.5. 9.5. 16.5. 23.5. 30.5. 

Slepice Krokodýl 
Chobot 

nice 
Opice Mravenec Čáp Žába Panda Beruška Pes Lev 

vejce zuby kraken úsměv práce křídla počasí bambus tečka hlídač král 
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