Vochomůrky, z.s., Vochov 322, IČ 07596952
www.vochomurky.cz; FB: Vochomůrky; vochomurky@email.cz; tel. 607 082 366 a 739 540 361

PONDĚLÍ

9:00 – 9:45

10:00 – 11:00

Kdo si hraje nezlobí
(2,5-4 roky)
9:00-10:00, od 14/9

Kdo si hraje nezlobí
(2,5-4 roky),
10:15-11:15, od 14/9

11:00-12:00

16:00 – 16:45

Hudební kroužek
(3-6 let), od 29/9

od 8/9 (1,5 - 4 roky) Vochomůrky

Dětská hernička (9:00-11:00)
(matka + 1. dítě 50,-/hodina, druhé dítě + 10 Kč)

STŘEDA

18:00 – 18:45

Tvořivě kreativní kroužek
(4 - 8 let) 16:00-17:00,
od 14/9

Cvičení rodičů s dětmi,

ÚTERÝ

17:00 – 17:45

Zumba pro děti (3-6 let) Zumba pro slečny (6 - 12let)
od 7/9
od 7/9

Tancování s hudbou

Tancování s hudbou

(3-6 let) 15:30-16:30, od 9/9

(6-9 let) 16:45-17:45, od 9/9

Výtvarný kroužek 4 až 7 let
(15:15-16:45), *Ateliér Vochov 3
lektor: Marta Sojková, od 10/9

Výtvarný kroužek 8 až 12 let
(17:00-18:30), *Ateliér Vochov 3
lektor Marta Sojková, od 10/9

První krůčky k hudbě

První krůčky k hudbě

Fit Maminky, 10:00-11:00,
*hřiště, lektor Petra Nováková

Cvičení rodičů s dětmi,
od 17/9 (1,5 - 4 roky) *Křimice

ČTVRTEK

Předškolička 8:00 - 12:00 (zvykáme si na školku, dopolední hlídání
dětí ve školičce s jídlem)

(1,5 - 4 roky) 16:15-17:00

(1,5 - 4 roky) 17:15-18:00

Vochomůrky, Hud. škola YAMAHA

Vochomůrky, Hud. škola YAMAHA

Dětská hernička (9:00-11:00)
(matka + 1. dítě 50,-/hodina, druhé dítě + 10 Kč)

PÁTEK

Fit Maminky, 10:00-11:00,
*hřiště, lektor Petra Nováková

Denně: mikrojesle, školička,
Divadla, besedy,tábory, tvořivé akce, projektové dny
aktuální informace na FB: Vochomůrky, www.vochomurky.cz
dětská skupina, hlídání dětí
Kroužky probíhají ve Vochomůrkách na adrese Vochov 322, pokud na jiné adrese - je uvedena za *
OSTATNÍ
AKCE

Nerf turnaj
1x za měsíc
*Sokolovna Křimice

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KROUŽKY POMOCÍ REZERVAČNÍHO SYSTÉMU:
https://vochomurky.webooker.eu/
Připravujeme:
Hravá angličtina (1. a 2. třída) - 10/2020
Hravá angličtina (3-6 let) - 10/2020

Kroužek herních desek - 10/2020
Logopedická prevence - 10/2020

Hra na kytaru; Zdravověda
Kroužek pro předškoláky - 1/2021

Hledáme lektory na kroužky pro děti i dospělé. Benefitem pro lektory je možnost umistění dítěte do dětské skupiny

Do školičky/mikrojeslí/dětské skupiny přijímáme děti po celý rok!

www.vochomurky.cz

Popis jednotlivých kurzů:
Dětská hernička: Nevíte co s dopoledním programem? Na Vás a Vaše dítě čeká hernička s hračkami,
s molitanovými sestavami a vy si u nás můžete objednat kávu a v klidu ji vypít.
Tvořivě kreativní kroužek: Kurz je určen pro děti od 4 do 8 let, budeme tvořit, vyrábět, malovat, lepit a
mnoho dalšího. Veškeré materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.
Cvičení rodičů s dětmi: Cvičení pro děti od 1,5 roka do 4 let za doprovodu jejich maminek.
Procvičujeme jemnou, hrubou motoriku, rytmus, básničky, říkanky a to vše formou hry.
Kdo si hraje nezlobí: Kurz pro děti od 2,5 do 4 let, bez maminek. Hodina, kdy si děti na dané téma
pod vedením zkušené lektorky hrají, cvičí, zkoumají a tvoří. Malý počet dětí - individuální přístup,
na hodině trénujeme jemnou a hrubou motoriku, představivost a orientaci, zlepšujeme komunikaci dětiček.
Školička/Předškolička: Nechodí Vaše díte do školky, ale má rád kolektiv dětí ? Právě proto je tu školička/předškolička.
Dopolední kolektiv dětiček, pod vedením paní učitelky. Individuální přístup k dítěti, hry, hračky, zábava, malování, procházky.
Každy čtvrtek od 8 do 12 hodin, v ceně snídaně, oběd.
Tancování s hudbou: Pohybová příprava, tanečky/mažoretky/country tance…
První krůčky k hudbě: Hudební škola Yamaha Houdek v Plzni a její jediná pobočka u nás v Centru Vochomůrek. První krůčky
k hudbě pro nejmenší pod vedením zkušené lektorky. Rezervace v rezervační systému YAMAHA PLZEŇ.
Zumba pro děti: Zumba, aneb tancování, rytmus, sestavy, hodina plná pohybu a elánu.
Tvořivý kroužek: Výtvarka pro děti, které mají rády pohádky a fantastické příběhy; kreslí, malují, lepí, ale především si hrají.
Fit maminky: Cvičení venku, v přírodě s kočárky a malými dětmi. Sraz maminek je na hřišti. Informace na fb lektorky Petra
Nerf turnaj: Přijďte si zastřílet z Vaší pistole s pěnovými náboji, zaběhat, prožít dopoledne v pohybu, v týmu, v kolektivní hře.
Nutná rezervace, hlásit se můžou jak jednotlivci, tak celé týmy. Vhodné pro děti, pro tatínky, ale i maminky.
Hudební kroužek: Děti trénují rytmiku, poznávají různé hudební nástroje podněcující rozvoj motoriky jemné i hrubé,
logopedická prevence formou básní, písniček a rýmovaček.
Hravá angličtina: Jednoduchou hravou formou děti trénují slovíčka a základní fráze. Učení vlastně není učení, ale hraní.

www.vochomurky.cz

