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Přihlašujte své děti online na www.krouzky.cz do 17. září 2020.

Badatelský klub – vědecké pokusy 2.třída

úterý a čtvrtek

15:10-16:40

Zdarma

I věda může být zábava. A co kdyby právě z vašeho dítěte vyrostl další Einstein, Newton nebo
Fleming? Pravda, pan Fleming objevil Penicilin a my si budeme spíš hrát, poznávat a dělat
všelijaké pokusy z chemie, fyziky a přírodovědy, ale i tak… Vedeme vědecký deník, používáme
zkumavky a mikroskop, zkrátka jako v pravé laboratoři. A jaké vytváříme samé bájo věci. Tak
třeba podmořskou sopku, tekutý písek či mořské korály. Badatelský klub je spolufinancován
Evropskou unií. Cílem projektu je osobnostně sociální rozvoj pedagogů a podpora
extrakurikulárních aktivit.
*po odučení 12ti lekcí kroužek končí.

Proč se dětem na kroužkách líbí?
•
•
•
•
•

Baví je. Stejně jako nás a to už 20 báječných roků.
Kroužky učí nadšení lektoři, kteří to s dětmi umí.
Tvoří, objevují, sportují, zpívají, tančí a hlavně si hrají,
protože dětský talent a osobnost rozvíjíme právě hrou.
Těší se na závěrečné vystoupení pro rodiče na konci roku.
Vyzvedneme je ve třídě nebo družině a po lekci předáme
děti zpět paní učitelce.

A co jako rodiče oceníte nejvíc?
•
•
•
•
•

Po každé lekci přijde e-mail, co jsme dělali a co bude
příště.
Náplň lekcí připravuje odborný metodik a dohlíží na
lektora.
Začínáme v říjnu a platí se pololetně. Cena je za pololetí.
Dostali jsme pochvalu od školní inspekce a medaili MŠMT.
Kdyby se snad vašemu dítěti na první lekci nelíbilo, do
pěti dnů ho můžete odhlásit a vrátíme vám peníze.

Fotky z kroužků, co všechno na nich děláme a online přihlášku najdete na www.krouzky.cz.
Těšíme se na školní rok plný dětské radosti.
Přihláška na www.krouzky.cz a na tel: +420 770 696 096, praha@krouzky.cz, Mánesova 3, Praha 2, 120 00

