
PÁTEK
Rorýsi - kroužek plný povídání o zvířatech a výletů pro děti od 5 do 12 let. Vždy jednou za
měsíc v pátek se sejdeme, abychom si pověděli něco zajímavého o zvířatech a jednu sobotu
v měsíci za nimi budeme cestovat po Brně nebo okolí.
Scarabeus - entomologický kroužek pro děti od 6 do 12 let. Dozvíme se mnoho o životě
hmyzu kolem nás, jak může být užitečný, jak ho chránit. Můžeme si i založit vlastní sbírku.

ČTVRTEK
Patláníčko - tvořivé dopolední chvilky pro maminky s dětmi od 2 do 5 let. Společně s naším
kamarádem budeme objevovat radosti prostorového tvoření. Trochu se i umažeme při
patláníčku z jedlých i nejedlých hmot.
Friendly Nature - zábavná angličtina pro děti od 5 do 7 let. Žádná škola, jen hraní se zvířátky
a rostlinami na přírodu v angličtině.
Lišáček - hravě - přírodovědný kroužek pro děti od 4 do 8 let, které mají rádi přírodu. Čeká na
nás spousta her, povídání o přírodě, zkoumání. Budeme si hrát a trávit čas na naší zahradě,
kterou si oživíme příbytky pro různé živočichy a osadíme rostlinkami. Několikrát do roka
navštívíme také Zoo Brno.
Kluci a holky z květináče - přírodovědný kroužek pro děti od 6 do 12 let plný péče o rostliny,
voňavé kosmetiky, bytových dekorací, tvoření herbářů, vaření s bylinkami. Těšíme se na tebe!

STŘEDA
Myšky - výtvarný program v mateřském centru pro děti od 2 do 5 let, které se připravují na
vstup do školky. V dílničce na nás budou čekat zvířátka se svými příběhy a společně se s námi
podělí o své zážitky. Na závěr se ponoříme do jednoduchého tvoření.
Sedmikráska - nejen keramický kroužek pro děti od 5 do 12 let. Čekají na nás rozmanité
rukodělné činnosti, tvoření z keramiky, sezónní vazby a dekorace, módní doplňky, tisk na textil,
malování na sklo, hedvábí, tkaní, korálky aj.

PONDĚLÍ
Play Smart - angličtina pro maminky s dětmi od 1,5 do 3 let. Protáhneme si tělíčko,
pohrajeme si se zvířátky, zaběháme si. A to celé v angličtině :-)
Barvínek - přírodní vytváření a objevování krás přírody pro děti od 5 do 8 let. Těšíme se na
společné prozkoumávání světa pod vodou, v trávě, v korunách stromů a podíváme se i do
vesmíru.
Korálky - tancování s příběhy pro děti od 4 do 6 let. Zazpíváme si při tanci, společně si
zahrajeme na hudební nástroje a vytvoříme pohádkové taneční příběhy.
Dívčí klub - kreativní vytváření pro děvčata od 8 do 15 let. V dívčím klubu se proměníme
v kreativní tvůrce a vyrobíme si spoustu výrobků, které potěší nejen tebe!

ÚTERÝ
Ježečci - cvičení maminek s dětmi ve věku 1,5 - 3 roky plné písniček, říkanek, cvičení s
nářadím a netradičními pomůckami. Budou se na nás těšit plyšová zvířátka nebo maňásci,
zahrajeme si na hudební nástrojky.
Rarášci - hudebně dramatický kroužek se zvířátky a písničkami pro děti od 4 do 8 let.
Zahrajeme si a zazpíváme s Orffovými nástrojky. Prožĳeme různé pohádky, vyrobíme
jednoduché loutky.
Ještěrky - kroužek je pro milovníky zvířat ve věku od 6 do 15 let, kteří se chtějí dozvědět
spoustu zajimavostí. Naučíme se dívat na svět očima zvířátek. Budeme vnímat přírodu jako
svého kamaráda.
Pokustón - pro malé dobrodruhy a kutily od 6 do 12 let, kteří chtějí vyzkoušet spoustu
zajímavých pokusů z oblasti fyziky, chemie, biologie apod. Zjistíme společnými silami, jak tyto
pokusy fungují, a pootevřeme svět přírodních věd.
Včelí farmaření - pro zájemce od 10 do 100 let, kteří chtějí nahlédnout do světa včel a stát se
včelařem. Vychováme si vlastní včelstvo a ochutnáme vlastní med.


