
ZÁJMOVÉ 

AKTIVITY  

PRO NESPAVCE  
 

Starší děti, které mají malou potřebu spánku a mají chuť poznávat nové 

věci, rozvíjet svůj talent, mohou v době  od 13 do 14:15 navštěvovat 

zájmové aktivity.                                 

Denně nabízíme 2-3 zájmové činnosti.                                                

Rodiče vyberou zájmové aktivity, přihlásí své děti a uhradí roční platbu 

neziskové organizaci MÍSTO PRO DĚTI – spolek.  
 

SPORTOVKY jsou zaměřeny na všestranný rozvoj pohybových schopností a 

dovedností. Cílem je vytvářet u dětí základní pohybové návyky a vztah k 

pohybové aktivitě. Náplní kroužku jsou různorodé sportovní hry či cvičení 

(míčové hry, opičí dráhy, posilování, hry na zlepšení koordinace a správného 

držení těla aj.).  

Při výuce je herní a soutěživou formou zvyšována obratnost a fyzická kondice.  

PONDĚLÍ OD 13 HODIN 

 
 



 MALÝ BADATEL - Ponořte se s námi do zábavného světa vědy. V rámci 

této zájmové aktivity podporujeme u dětí jejich přirozenou zvídavost. Děti budou 

mít možnost si samy vyzkoušet různé pokusy, a tím pochopit některé základní 

principy přírodních procesů, chemických reakcí a fyzikálních zákonů. Společně 

budeme zkoumat, pozorovat, objevovat a experimentovat. Děti budou mít také 

možnost využít širokou nabídku konstruktivních stavebnic, které jim pomohou 

rozvinout představivost, a dosáhnout tak lepšího pochopení. Nabízené činnosti 

a aktivity dětem umožní lépe vnímat svět kolem sebe a přicházet na různé 

zajímavosti, které nás obklopují.  

ČTVRTEK OD 13 HODIN 
 

 
  



MALÝ PŘÍRODOVĚDEC V rámci zájmové aktivity se s dětmi učíme 

poznávat rostliny a zvířata, pozorujeme změny v přírodě.  Učíme se, jak chránit 

přírodu, např. třídění odpadu, krmení zvířat v zimním období. Na jaře sázíme 

kytičky, bylinky a pravidelně o ně pečujeme. Většina aktivit probíhá venku, 

pokud nám počasí dovolí.  

Děti se učí prostřednictvím bádání a objevů, díky čemuž je tato forma učení pro 

ně zajímavá. Získané znalosti a dovednosti si děti snadno zapamatují a to díky 

aktivnímu přístupu učení. 

ÚTERÝ OD 13 HODIN 
 

 
 

  



TANEČKY  s prvky ZUMBY Rozcvičení celého těla, nácvik prvků a 

následné spojení do taneční choreografie, odreagování formou tanečních her. 

Vhodné pro aktivní děti, které chvíli neposedí. Děti procházejí všeobecnou 

pohybovou přípravou. Důraz klademe na koordinace pohybu, rozsah, základní 

posilování a celkovou přípravu pro další taneční lekce. Zaměřujeme se také na 

rytmus, hudbu a její využití při cvičení. Děti se učí správnému držení těla, kdy po 

čase dochází k jejímu zpevnění a do budoucna tak slouží jako prevence před 

civilizačními problémy pohybového aparátu. Zlepšují se jejich motorické 

dovednosti. Děti začínají vnímat nejen sami sebe, ale i své vrstevníky. Učí se 

přizpůsobovat, pomáhat ostatním a spolupracovat. Tančí a hrají pohybové hry. 

Lekce je zábavná a pestrá, abychom udrželi jejich pozornost.                           

STŘEDA a ČTVRTEK OD 13 HODIN 
 

 
 

 

  



KERAMIKA  je zaměřena na klasické techniky práce s keramickou hlínou, 

jako je výroba z plátů, vymačkávání nebo modelování, ale i na kombinaci s 

arteterapeutickými prvky, např. otisk dlaně, zanechání hmatové stopy v hlíně. 

Cílem aktivity je nejen zvládnutí základních prvků práce s keramickou hlínou, 

rozvoj jemné motoriky, ale především radost z tvořivé práce. 

ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK, PÁTEK VŽDY OD 13 HODIN 
 

 
 

  



ARTETERAPIE  Budeme užívat arteterapeutické techniky, které dětem rozšíří 

obzory umění a oprostí je od jednotvárných technik výtvarné výchovy. Naučí se 

pracovat s novou technikou malby, kresby, pracovní činnosti, zapojíme do umění 

také přírodní materiály. Touto aktivitou , chceme dětem rozšířit jejich prostor 

fantazie a pomocí umění jim ukázat jiný svět barev!  PONDĚLÍ OD 13 HODIN 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KLUB DESKOVÝCH HER rozhodně není nuda - věnujeme se nejnovějším 

deskovým hrám, zkoušíme i klasické hry -např. šachy. Rozvíjíme 

rozumový potenciál dětí, soustředění. 

PONDĚLÍ OD 13 HODIN 

 

 
 

 

  



KUCHTÍCI  Vaření je velká zábava! Naučíme se rozeznat druhy zeleniny, 

ovoce a společně přijdeme na to, jak je možné, z obyčejných surovin připravit 

neuvěřitelné věci k jídlu. Povíme si postupy při práci se surovinami, základy 

hygieny a bezpečnosti v kuchyni. Využijeme naše smysly a vše řádně 

ochutnáme. Dobrůtky si společně sníme.  

STŘEDA OD 13 HODIN – nová kuchyňka v suterénu 
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