
Sedmikráska Brno
Mateřské centrum

za tým MC Sedmikráska se na malé tanečnice těší - Marika Benešová (lektorka)
Maminka dvou dětí. Má ráda divadlo, balet, čtení, jógu a především svoji rodinu;-)

Tanec má ráda od malička a věnuje se mu v různých podobách.  Ať už jako lektorka tanečních
a pohybových kroužků pro děti, ve svém volném čase nebo jako odbivovatelka klasického baletu.

Její snahou je předat dětem svoje zkušenosti a především radost, 
nadšení a zážitek z tance. Práce s dětmi je pro ni inspirující zábavná forma seberealizace.

každou STŘEDU:  

od 15:45 do 16:30 hod. (příchod v 15:30)

od 16:45 do 17:30 hod. (příchod v 16:30)

pro holčičky ve věku 3 až 5 let (bez přítomnosti maminek)

Maminky/tatínkové, také Vaše holčičky stále a rády poskakují, hopsají, vrtí se a tancují ?
Pak je tu kroužek právě pro Vaše malé tanečnice. 

Přihlášky a další informace na:
www.mcsedmikraskabrno.cz,
e-mailu:  mcsedmikraska@volny.cz,
v MC Sedmikráska na Oblé 51

nebo na mob.: 773 907 909 

Co nás čeká?
Cílem tanečního kroužku je snaha podpořit rozvoj pohybových dovedností dětí, radost
z pohybu, vnímání rytmu. Děti budou tancovat na veselé lidové písničky, písničky o zvířátkách,
písničky z pohádek, které si mohou také zazpívat. Dále pohybové ztvárnění písniček
a básniček, prvky taneční průpravy, základy tanečních krůčků. 
Radost a nadšení holčiček ze společného tancování s malými kamarádkami  je v našich
tanečních hrátkách na prvním místě. 
 Cena:

1. členská permanentka: 2.500 Kč
další členská permanentka: 1.920 Kč

nečlenská permanentka: 3.200 Kč

(s sebou: pohodlné oblečení – triko, legínky,
 sukýnka, cvičky, lahev s pitím)

začínáme 22. 2. 2023

„Milé malé slečinky,
oblékněte sukýnky. 

Hned, jak mámy zamávají,
nožky do tance se dají.

A to, co se naučíme,
s tím se taky pochlubíme, ...rodiče tím překvapíme ... vystoupení připravíme…” :-)

 
TANEČNÍ HRÁTKY
pro malé kamarádky

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