zÁBAVNÉ BLOKY PRO DĚTI S RODIČI
KLUBÍČKA (pohybový)
Rozvoj motoriky pro děti od 3 – 12 měsíců
Út od 10:00 s Hankou
St od 11:00
Společně podpoříme dětský motorický vývoj
pomocí říkanek a písniček, dětem necháme
volnou chvíli pohrát si, vzájemně se poznávat
a maminky se mezitím podělí o své pocity
a zkušenosti z mateřství.
Edu Bubo Klub je volnočasové centrum,
které nabízí aktivity pro trávení volného
času, primárně pro rodiny s dětmi. Nabízíme
pravidelné zábavné bloky, kroužky, kurzy
a dílničky pro děti a školáky, narozeninové
oslavy nebo workshopy a přednášky pro
dospělé. Pravidelně pořádáme i veřejné
akce jako např. Lampiónový průvod nebo
Vítání jara. V klubu provozujeme herničku
a venkovní hřište, které jsou otevřeny
během celého týdne.

OBJEVITELÉ (pohybově-tvořivý)
Rozvoj motoriky pro děti od 12 měsíců – 2 let
Út od 09:00 s Hankou
Út od 11:00 s Leonou
St od 09:00 s Evou
Společně si protáhneme tělíčka u říkanek,
naučíme se jednoduché dětské hry a budeme
pomáhat dětem zlepšovat koordinaci pohybu,
motoriku a orientaci v prostoru. Společně
s maminkami si zazpíváme a zahrajeme na
hudební nástroje.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

ŠIKULOVÉ (pohybově-tvořivý)
Rozvoj motoriky pro děti od 2 – 3,5 let
Po od 09:00 s Hankou
Po od 10:00 s Verčou
Po od 11:00 s Hankou
St od 10:00 s Evou
Čt od 10:00 s Verčou
Společně si trochu zasportujeme, zazpíváme,
zahrajeme si dětské hry, zkusíme kreslit
i tvořit a hlavně začneme děti vést
k samostatnosti pomocí jednoduchých úkolů.

www.edububoklub.cz
fb/edububoklub

PARŤÁCI (socializační )
Pro děti do 2,5 – 3,5 let s rodiči
Čt 9:00 s Martinou
Podpoříme v dětech vzájemnou hru
a kooperaci. Pokusíme se dětem pomoci
zvládat své emoce a nálady prostřednictvím
společenských her, soutěžení a dělení se
s ostatními. Prostředkem k úspěchu nám
bude i hraní rolí nebo rozvíjení
symbolické hry.

Najdete nás v parku v Podkovářské ulici
ve Vysočanech. Dostanete se k nám
tramvají č. 8 a 25, autem nebo pěšky
po cyklostezce.

Hernička každý den od 10:00 –19:00
Edu Bubo Klub, park Podkovářská, Praha 9
tel. č. 777 942 176, info@edububoklub.cz

KLOKÁNCI (pohybový)
Pro děti do 2 – 3,5 let s rodiči
St 10:00 s Hankou v parku
Čt 10:00 v parku
Protáhneme si tělíčka, naučíme se
jednoduché dětské sportovní hry. Budeme
běhat, skákat, házet, trénovat stabilitu
a mnoho dalšího.
TVOŘILOVÉ (výtvarný)
Pro děti od 2 – 3,5 let s rodiči
Čt 11:00 s Martinou
Ve výtvarném kroužku si děti osvojí klasické
i netradiční výtvarné techniky, budeme
společně vyrábět a pracovat s různými
materiály.

POJĎTE DĚTI ZA PÍSNIČKOU (hudební )
Pro děti od 2 – 3,5 let s rodiči
St 16:00
Budeme se věnovat jednoduchým říkankám
a písničkám. Naučíme se je rytmizovat na
jednoduchých nástrojích a vyjadřovat třeba
pohybem nebo kreslením.

