NABÍDKA KURZŮ PRO DĚTI, ŽÁKY A RODIČE
KURZY PRO DĚTI S RODIČI
PRK

Edu Bubo Klub je volnočasové centrum,
které nabízí aktivity pro trávení volného
času, primárně pro rodiny s dětmi. Nabízíme
pravidelné kroužky, kurzy a dílničky pro
děti a školáky, narozeninové oslavy nebo
workshopy a přednášky pro dospělé.
V klubu provozujeme herničku a venkovní
hřište, které jsou otevřeny během celého
týdne. Každé pátkové dopoledne máme
otevřený Klubík – hlídání dětí od 2,5 let
s programem.

PRO

PRŠ

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

JRB

Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

JRT

www.edububoklub.cz
fb/edububoklub
Hernička každý den od 10:00 –19:00
Edu Bubo Klub, park Podkovářská, Praha 9
tel. č. 773 495 409, info@edububoklub.cz

JRP

KLUBÍČKA (pohybový)
Rozvoj motoriky pro děti od 3 – 12 měsíců
Po, Út 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.
OBJEVITELÉ (pohybově-tvořivý)
Rozvoj motoriky pro děti od 12 měsíců – 2 let
Po 9:00 a 10:00, Čt 10:00
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.
ŠIKULOVÉ (pohybově-tvořivý)
Rozvoj motoriky pro děti od 2 – 4 let
Út 10:00, Čt 9:00
Společně si trochu zasportujeme, zazpíváme,
zahrajeme si dětské hry, zkusíme kreslit i tvořit
a hlavně začneme děti vést k samostatnosti
pomocí jednoduchých úkolů.
BABY ENGLISH ( jazykový)
Pro děti do 2 let s rodiči
St 9:00
Protáhneme si tělíčka, naučíme se jednoduché
dětské říkanky a hry a to vše v angličtině. Společně
si zazpíváme a zahrajeme na hudební nástroje.
LET´S TALK ( jazykový)
Pro děti do 3 let s rodiči
St 9:00
Let’s talk about various topics not only about children.
While practising English language our children will
play and learn it with us. We will also sing English
songs and have fun.
COME TO PLAY ( jazykový)
Pro děti od 2 – 4 let s rodiči
Po 16:00
Naučíme se dětské říkanky, zazpíváme si a zahrajeme
dětské hry, to vše v angličtině. Hlavní témata lekcí se
budou odvíjet od ročních období a svátků.

VRT

HRP

* PRS

TVOŘILOVÉ (výtvarný)
Pro děti od 2 – 4 let s rodiči
Út 16:00
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 – 4 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.
SPORTUJEME SPOLEČNĚ (pohybový)
Pro děti od 2 – 4 let s rodiči
Po 10:00
Kurz je zaměřený na celkový motorický rozvoj dětí
prostřednictvím pohybových her za aktivní pomoci
rodičů.

*

NP JÁ A PŘÍRODA (naučný)

Pro děti od 4 let
Út 16:30
Budeme zkoumat, objevovat, dělat pokusy
a odhalovat tajemství přírody všemi smysly.

KURZY PRO ŽÁKY
N1 POJĎ NA GYMPL (naučný)

Pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ
Čt 18:30
Intenzivní příprava na přijímací zkoušky na osmiletá
gymnázia z matematiky. Kurz bude probíhat
s maximálním počtem 12 žáků pod vedením zkušené
lektorky. Začneme 25. 10. 2018 a končit budeme
4. 4. 2019 (státní přijímací zkoužky jsou pro rok 2019
vypsány od 12. 4. 2019).
N2 POJĎ NA STŘEDNÍ (naučný)

KURZY PRO DĚTI BEZ RODIČŮ
JT

PLAY AND TALK ( jazykový)
Pro děti od 4 let
Po, Čt 17:00
V kurzu není žádná gramatika! Budeme si hrát, zpívat
a tancovat. Anebo také něco hezkého vytvoříme.

VU MALÝ UMĚLEC (výtvarný)

Pro děti od 4 let
Út 17:00
Zábavnou formou se naučíme řešit kompozici,
barevnost, prostor, vnímat světla a stíny a kombinovat
různé výtvarné techniky. Budeme rozvíjet fantazii
i zručnost dětí.
HZ ZPÍVEJ A HREJ (hudební )

Pro děti od 4 let
St 17:00
Společně si zazpíváme písničky známé, ale i takové,
které děti nikdy neslyšely a tím podpoříme jejich chuť
zazpívat si a muzicírovat všude tam, kde to je možné.

Pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ
Čt 19:20
Intenzivní příprava na přijímací zkoušky na střední
školy z matematiky. Kurz bude probíhat s maximálním
počtem 12 žáků pod vedením zkušené lektorky.
Začneme 25. 10. 2018 a končit budeme
4. 4. 2019 (státní přijímací zkoužky jsou pro rok 2019
vypsány od 12. 4. 2019).

* kurzy probíhají v období září – listopad
a duben – červen

