
Sedmikráska Brno
Mateřské centrum

za tým MC Sedmikráska se na Vaše děti těší - Jarmila Peřinová (lektorka)
 Maminka dvou dětí, které sama doma vyučuje. Má respektující přístup a práce s dětmi ji maximálně

naplňuje. Nadšená a dlouholetá organizátorka a realizátorka tvořivých dílen pro děti, jejímž
cílem je propojení tvořivosti s učením - tedy „ŠKOLA HROU”.  Absolventka pedagogiky volného času a 

bakalářského studia Speciální pedagogiky.

každé ÚTERÝ   
od 15:15 do 16:00 hod.

Maminky/tatínkové, chcete ve svém dítku probudit zájem o anglický jazyk hravou a zábavnou
formou ? Vsaďte na náš kroužek angličtiny pro děti.  Společně si formou her a písniček osvojíme 

základy anglického jazyka a kultury anglických zemí.

Přihlášky a další informace na:  e-mailu:  www.mcsedmikraskabrno.cz, mcsedmikraska@volny.cz,

 nebo na mob.:v MC Sedmikráska na Oblé 51,  773 907 909 

Metodika práce
Během každé hodiny nás provází mnoho písniček, díky kterým se dětí hýbou a osvojují si základní 
slovíčka. Některé děti začnou mluvit již první týden, ale většině to bude trvat mnohem déle. 
Zpočátku se děti naučí rozpoznávat slova a reagovat na ně. Nebudou je však ještě používat. 
V kroužku probíhá komunikace pouze anglicky a děti později anglicky reagují. 
Vzhledem k tomu, že děti se učí nejlépe pohybem, při každé písničce využíváme veliký sál. Je zde 
spousta místa na hry i běhání. K dispozici jsou nám i různé pomůcky. Lekce doplňujeme lehkými 
pracovními listy, případně tvořením.
Během tohoto kroužku se děti neučí nazpaměť slovíčka, ale spíše je používat v komunikaci. 
Básničky a písničky jsou prostředkem k tomu, aby si děti zvykly anglicky komunikovat.
Snažíme se, aby každá hodina byla zábavná a v příjemném duchu. 
 

cena za 17 lekcí

začínáme 8. 2. 2022

pro děti ve věku 4 až 7 let (bez přítomnosti rodičů)

v Mateřském centru Sedmikráska Brno z.s., Oblá 51, Brno - Nový Lískovec

členská permanentka: 1.700 Kč (+ 500 Kč členský příspěvek na rok 2022)
nečlenská permanentka: 2.550 Kč

!!  s možností převodu dětí do kroužku z MŠ Pomněnky za poplatek 20 Kč/lekci !!
  

ENGLISH with songs
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