
Kroužky pro MŠ 

Kroužky pořádáme u Vás ve školce. Jejich výuka může na požádání probíhat v anglickém jazyce. 
Celkový počet lekcí je 16, 1. pololetí začíná v týdnu od 21. 9. 2020. 

Název 
kroužku Popis kroužku Věk Počet dětí Délka 

v min 
Cena 

v Kč/dítě 

Cena 
v Kč 

v AJ/dítě 

Počet 
lektorů 

Cesta do 
LEGO® 

Země 

Mladí stavitelé a stavitelky mohou v LEGO® 
zemi plně rozvíjet přirozenou touhu objevovat! 
Dozvídáme se o tom, jak funguje svět kolem 

nás prostřednictvím her se dvěma 
vzdělávacími stavebnicemi DUPLO. Jako 

kouzlem se přemístíme do prostředí zábavního 
parku plného interaktivních modelů. Stavíme 
kolotoče, zámky či rampy a dozvídáme se o 

principech strojů, o energii či rovnováze. 
Sestava s vláčkem nás zase učí základům 

kódování s využitím programovacích kostek. 

3-6 let Min. 6 
Max. 12 45 2390,- - 1 

LEGO® 
Adventura 

Tento kroužek probíhá jen v anglickém 
jazyce.  

Poutavé stavebnice DUPLO s vláčkem a 
zábavním parkem skýtají také úžasné 

příležitosti pro výuku anglického jazyka. 
Během hry lektor s dětmi komunikuje v 
angličtině a individuálně se přizpůsobuje 

jazykové úrovni dětí. Na své si tak přijdou 
úplní začátečníci i pokročilí. Děti se během 

hry učí aktivně používat slovíčka a 
pokročilejší děti i obraty a fráze spojené s hrou 

a konkrétním příběhem lekce. Věnujeme se 
vždy tomu, co je dětem známé, blízké a 

relevantní a dopřáváme jim velké množství 
příležitostí k tomu, si nová slovíčka procvičit. 

3-6 let Min. 6 
Max. 412 45 -  3190,- 1 

Předškoláci: 
Veselá 

matematika 

Kroužek seznamuje začínající počtáře hravou 
formou se světem matematiky. Děti používají 
kostky k modelování situací a hledání řešení, 
přičemž se systematicky rozvíjí jejich slovní 

zásoba, matematické uvažování a kritické 
myšlení, stejně jako poslech s porozuměním a 
dovednost ústně popisovat modelové situace. 

Věnujeme se rozvoji číselných představ, 
porovnávání, modelování sčítání a odčítání či 

měření. 

5-6 let Min. 6 
Max. 10 45 2390,- -  1 

 


