TANEČNÍ KROUŽKY A KURZY

NABÍDKA KROUŽKŮ A KURZŮ
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podrobné informace najdete na webu
WWW.DDMVODNANY.CZ
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Gabriela Koubová
383 382 372
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383 382 372
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SPORTOVNÍ KROUŽKY
AIRSOFT

 pro děti od 11 let
 střelba plastových kuliček
ze speciální zbraně

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

1500,-

 pro děti od 6 let
 získání znalostí, dovedností
pro samostatný lov ryb

SLACK-LINE

 pro děti od 6 let
 chůze a triky na speciálním laně

SPORŤÁČEK

1400,1400,-

1100,-

 pro děti od 7 let
 zlepšení fyzické kondice

STREET DANCE

MAŽORETKY

1000,-

1200,-

1200,-

1200,-

 pro dívky od 5 let
 začátečníci, stř. pokročilí, pokročilí

1200,-

 pro děti od 3 do 5 let
 výtvarné tvoření

4000,-

 pro zájemce od 15 let
 zahradní plastiky, práce se sklem,
vlastní projekty, použití sádrových
forem, točení na kruhu

UMĚLECKÝ KURZ

1000,-

OSTATNÍ KROUŽKY
MIMI KLUB

30,-/lekce

 pro rodiče s dětmi od 2 let
 dopolední cvičení, hry a zábava

KOUZLA A MAGIE

 od 8 let
 pro děti, které baví kouzla,
čáry a chytré triky

 pro děti od 8 let

1200,-

1200,-

HUDEBNÍ A
UMĚLECKÉ KROUŽKY

KYTARA

1000,-

KREATIVNÍ KROUŽEK

KYTARA PRO DOSPĚLÉ

1000,-

 výuka akordů a moderních písní

1400,-

 pro dívky od 9 let
 textilní techniky, výroba šperků,
dekorací, dárků,…..

MLADÝ VĚDEC

1200,-

 pro chlapce i dívky děti
 technické pokusy
 práce se stavebnicemi Geomag a jiné

 pro děti od 6 let
 pro děti od 8 let

SÓLOVÝ ZPĚV

1700,-

HRA NA BICÍ

1000,-

 získávání a prohlubování pěveckých
dovedností
 základy hry na bicí soupravu

!!

NOVINKY !!

JUDO

1200,-

JUMPING

1200,-

SPORTOVNÍ HRY

1400,-

UKULELE

1000,-

JUDO PRO DOSPĚLÉ

1400,-

 pro děti
 skákaní na trampolínách
 posilování celého těla v rytmu hudby

 věkové skupiny od 6 let a více…
 pohyb, cvičení a legrace

 pro děti od 5 do 7 let
 výtvarné činnosti pro rozvoj motoriky
 kolektivní a samostatné tvoření

1400,-

900,-

 pro děti od 10 let
 práce s mikroskopy

 pro děti od 7 let
 sebeobrana, japonské bojové umění

1000,-

 soubor výtvarných technik,
modelování
 pro děti od 8 let

MIKROSKOPOVÁNÍ

1400,-

KEYBOARD
1200,-

TECHNICKÉ A
PŘÍRODOVĚDECKÉ KROUŽKY

 pro zájemce od 13 let
 kresba, malba, pastel, modelování,
keramika, nové techniky

ANGLICKÝ JAZYK

VÝTVARNÉ KROUŽKY A KURZY

DÍVČÍ KLUB

1500,-

1200,-

 pro dívky od 8 let
 technika pochodu, práce s hůlkou
(buton)

 pro chlapce i dívky od 8 let
 nový a atraktivní taneční styl
 začátečníci, pokročilí

1600,-

KERAMICKÝ KURZ

 pro dívky od 8 let
 oblíbený taneční styl a choreografie

HRAVÉ TVOŘENÍ
1000,-

1000,-

 pro dívky od 7-10 let
 jednoduché taneční a výrazové prvky
propojené do choreografie
 příprava na jiný moderní styl tance

VČELIČKA

 věkové skupiny od 5 let a více…
 pohyb, cvičení a legrace

PARKOUR

DISKO TANCE

JUMPSTYLE

 pro děti od 5 let
 základy sportovní gymnastiky

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK

 pro chlapce i dívky od 5-7 let
 taneční a pohybová výchova

ORIENTÁLNÍ TANCE

 zlepšení fyzické kondice

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
– PŘÍPRAVKA

TANEČNÍ HRÁTKY

KERAMICKÁ DÍLNA

 pro děti od 8 do 15 let
 složitější techniky a vlastní návrhy

 pro děti od 8 let
 začátečníci

 sebeobrana, japonské bojové umění

JUMPING PRO DOSPĚLÉ

1400,-

 skákaní na trampolínách
 posilování celého těla v rytmu hudby

JUMPSTYLE PRO DOSPĚLÉ 1400, nový a atraktivní taneční styl

DÁMSKÝ KLUB

1800,-

MLADÝ PŘÍRODOVĚDEC

1200,-

 pro dospělé
 kresba, malba, pastel, modelování,
keramika, nové techniky

 pro chlapce i dívky děti
 výzkum přírody kolem nás, herbář,
mikroskopy a jiné přírodní vědy

