
Kroužek je vhodný pro děti ve věku 4 – 9 let.
14. ZÁŘÍ BUDE UKÁZKOVÁ HODINA, přijďte se podívat!

Hudební výchova pro nejmenší děti s  originálními českými i  lidovými českými 
písničkami. Hudba pozitivně působí na správný a harmonický vývoj dětí, pomáhá 
jim rozvíjet český jazyk a  díky zapojení vícero smyslů správné a  trvalé usazení 
českých výrazů a české mluvy jako celku.
Hry s  rytmem, tancování, zpívání, muzikoterapeutické aktivity, hra na rytmické 
nástroje a k tomu navíc spousta zábavy.

Čas: 11:40-12:25 
Délka kurzu je 45 minut. Přihlášení možné i pro externí zájemce.
Cena: 45€/pololetí, tj. 10 setkání
Kurzy otevřeme POUZE při naplnění minimálního počtu, a to je 6 dětí. Ideální 
počet dětí ve skupině: max. 10 dětí.

Děti se v kurzu učí správnému dýchání při zpívání, rozšíří si českou slovní zásobu 
a  učí se zpívat lidové písničky. Spojujeme zpěv, instrumentální projev a  pohyb 
v  jeden celek, dle odkazu Carla Orffa a  Pavla Jurkoviče, kteří propagovali právě 
spojení zpěvu, hry na hudební nástroje a pohybu do jednoho celku.
Do výuky je zahrnuto i krátké logopedické cvičení, rozhýbání jazyka pro správné 
vyslovování obtížných českých hlásek. Kroužek je zaměřen na rozvíjení dětské 
psychomotoriky, hudebního vnímání, českého jazyka a  hudební gramotnosti. 
Během hodiny hudební výchovy si děti rozvíjí svůj hudební sluch, dětskou 
tvořivost, rytmické cítění, ale také fantazii, smysl pro humor a odvahu. Nenásilnou 
formou v  podobě her a  tancování si děti osvojí základy správného dýchání při 
zpěvu, rytmiku - hra na rytmické nástroje, naučí noty, rytmy apod.
 
Pokud máte chuť zazpívat si s námi, přijďte mezi nás!
Jednoduché přihlášení: stačí pouhé zaškrtnutí políčka na původní přihlášce 
v kanceláři vedení školy. Hotovo!
Mávám a těším se, Petra
Kontakt: Petra Poláková, muzikant@ceskaskolarheinmain.de

Česká škola bez hranic Rhein-Main. Jsme výjimeční v každém detailu.

Der Unterricht ist für Kinder im Alter von 4 bis 9 Jahre gedacht.
AM 14. 9. FINDET EINE SCHNUPPERSTUNDE STATT!

Musikunterricht für die Kleinen mit original tschechischen Liedern. Musik 
wirkt positiv auf die richtige und harmonische Entwicklung der Kinder. Durch 
Einbeziehen mehrerer Sinne werden die tschechischen Sprachkenntnisse 
ganzheitlich vertieft. Spielen mit dem Rhythmus, Tanzen, Singen, musikalisch-
therapeutische Aktivitäten, rhythmische Instrumente spielen und obendrauf 
noch viel Spaß. 

Uhrzeit: 11:40-12:25 
Kursdauer: 45 Minuten. Teilnahme an diesem Kurs ist möglich auch für externe 
Kinder. In jedem Kurs gibt es 10 Plätze. Die Mindestteilnehmerzahl ist 6 Kinder 
pro Kurs. 
Preis: 45€/Semester = 10 Treffen

Die Kinder lernen im Kurs, wie man während des Singens richtig atmet, vertiefen 
und erweitern ihren tschechischen Wortschatz, lernen tschechische Volkslieder 
sowie etwas über Notenschrift, und das alles auf Comenius-Art, also spielerisch. 
Nach dem Vermächtnis von Carl Orff und Pavel Jurkovič werden wir Singen, 
instrumentalen Teil und Bewegung in einer Einheit verbinden. Im Unterricht 
findet auch eine kurze logopädische Übung ihren Platz - die Zunge wird fit für die 
schwierigen tschechischen Laute gemacht.

Wenn Du Lust hast, mit uns zu musizieren, komm zu uns!
Die Anmeldung ist ganz einfach: Machen Sie ein Kreuz auf dem eigenen 
Anmeldeformular im Büro der Schulleitung. FERTIG! 
Ich winke und freue mich auf alle Petra
Kontakt: Petra Poláková, muzikant@ceskaskolarheinmain.de

Tschechische Schule ohne Grenzen Rhein-Main.  
Wir sind einzigartig in jedem Detail

HUDEBNÍ KROUŽEK 2019/2020 – MUSIKKURS 2019/2020
ČESKÝ MUZIKANT - TSCHECHISCHER MUSIKER

 
Termíny Zimní pololetí/Termine Wintersemester 2019/2020
Září/September: 14./21.
Říjen/Oktober: 19./26.
Listopad/November: 02./23./30.
Prosinec/Dezember: 07./14.
Leden/Januar: 18.

Termíny Letní pololetí/ Termine Sommersemester 2020
Únor/Februar: 01./15./29.
Březen/März: 07./14./28.
Duben/April: 25.
Květen/Mai: 09./16.
Červen/Juni: 06.


