Klínečtí kozlíci, z.s.
Nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020
Název kroužku

Popis

Termín konání

Upřesnění

Cena

Poznámka

Malý chovatel

Základy péče o hospodářská zvířata. Ukážeme dětem, jak se
o zvířátka starat, jak žijí, co k životu potřebují a co nám
naopak dávají. Spolupracujeme i s včelaři. Nabízíme i
Čtvrtek 16:00 – 17:30
možnost adopce zvířátka, o které pak může Vaše dítě v rámci
kroužku pečovat.

Od 18.9.2019 do 18.6.2020

1800 Kč/pololetí

Vhodné pro děti
od 3 do 15 let.

Pony kroužek

Pod vedením zkušené lektorky seznámíme děti se základní
péčí o poníky, ukážeme jim sedlání, uzdění. Děti budou
postupně získávat stabilitu při jízdě na ponících, naučí se o
Středa 16:00 – 17:30
ně starat a navazovat s nimi vztah. Naši poníci Jurášek, Šimla
a Merlin jsou milí a přátelští. V případě zájmu můžeme
nabídnout individuální lekce.

Od 17.9.2019 do 17.6.2019

3000 Kč/pololetí

Vhodné pro děti
od 3 do 12 let.

Keramika – dospělí

Základy keramiky pro dospělé. Chybí Vám seberealizace,
relaxace či jen máte potřebu tvořit něco rukama? S hlínou se
dá vytvořit mnoho krásných či zajímavých výtvorů, které
mohou potěšit Vaše blízké, ale hlavně Vás :-)

Čtvrtek 18:00 – 19:30

1. blok: 12.9.2019 – 28.11.2019
2. blok: 1.12.2019 – 20.3.2020 3000 Kč/blok 12 lekcí
3. blok: 1.4.2020 – 20.6.2020

Keramika – rodiče
s dětmi

Základy keramiky pro děti v doprovodu rodiče. Dítě si bude
moci hravou formou osahat práci s hlínou a vyrobit dárky pro
milované členy rodiny. Skvělé pro vývoj motoriky.

Čtvrtek 13:30 – 15:00

1. blok: 12.9.2019 – 28.11.2019
Dospělý
2. blok: 1.12.2019 – 20.3.2020 3000 Kč/blok 12 lekcí doprovod dítěte
3. blok: 1.4.2020 – 20.6.2020
nutný!

Herna pro nejmenší děti a jejich rodiče. Možnost výtvarných,
pohybových a dalších aktivit – přivítáme spolupráci nejen
rodičů! Občerstvení k dispozici.

úterý – pátek
9:30 – 14 hodin

Otevřená herna

Od 10.9.2019 do 19.6.2020

50 Kč/vstup/rodina

Nejedná se o
hlídání dětí!

Pro přihlášení do kroužku je nutné odeslat řádně vyplněnou přihlášku na mailovou adresu klinecti.kozlici@gmail.com
Nabídku kroužků budeme postupně rozšiřovat. Sledujte nás na webu nebo facebooku.
Kroužky probíhají v prostorách Farmy Klínec na adrese Klínec 49.

Klínečtí kozlíci, z. s.
Klínec 49
252 10 Klínec

www.farmaklinec.cz/klinecti-kozlici
klinecti.kozlici@gmail.com
Telefon: 776 853 699

