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VÝUKA PROBÍHÁ V TANEČNÍM SÁLE

ČECHOVA 164/1
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TANEČNĚ POHYBOVÉ 

 PŘÍPRAVKY 

Nabídka
      výuky 

kreativní tanecse zaměřením na 



Čechova 164 /1
České Budějovice 

 TANCHI.CERVENA@GMAIL.COM / WWW.TANCHI.CZ / TEL 737 580 003   

/ ZDRAVÝ POHYB

/ VLASTNÍ PROJEV

/ ROZVOJ KREATIVITY

/ TECHNIKA HROU

/ RADOST Z TANCE

/ RYTMIKA 
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DALŠÍ FOTKY Z LEKCÍ:

 
https://www.zonerama.com/Link/Account/133778

VIDEO 
https://youtu.be/St7aINN6Am0



Cenová nabídka
 1  Lekce =  60 min
 
16-20 dětí  |  50Kč / dítě - nutná výpomoc od učitele
10-15 dětí   |  70Kč / dítě 
8-9 dětí     |  80Kč / dítě
 
NEVÍTE ZDA DĚTI TANEČNĚ POHYBOVÁ PŘÍPRAVKA bude bavit?
REZERVUJTE si  lekci a zajděte s dětmi na ukázkovou hodinu 
za 50Kč /dítě (v jakémkol i  počtu,  max. 20)
 
Min. počet lekcí pro skupinu je 10.
MŠ dochází přímo do studia Tanchi  - Čechova 164 /1

Forma ÚHRADY
na  domluvě
a) faktura na každé dítě (nutné, aby rodiče vyplni l i
př ihlášku do studia Tanchi)
b) vystavená faktura pro MŠ nebo platba hotově za
všechny děti

KDY MŮŽEME ZAČÍT?  
Můžete začít hned další  týden nebo kdykol i  po domluvě.
Tančíme v dopoledních hodinách - čas a den se pokusíme
přizpůsobit Vašim potřebám. 
 
 
 
 

CO DĚTI  ČEKÁ?  
 
Rozehřátí  hrou, protažení ,  rytmika, kreativní vyjádření díky
tanečně - pohybové improvizaci .  Relaxace.
Lekce jsou tématicky zaměřené.
Hlavní metoda HRA. 
 VIDEO - VÝUKA PŘÍPRAVKY:
https://youtu.be/St7aINN6Am0

https://www.youtube.com/watch?v=St7aINN6Am0&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=St7aINN6Am0&t=15s


Pojetí Tanečně-pohybové výchovy
 V lekcích taneční př ípravky jde převážně o poznávání nových
pohybových možností .   Hlavní poznávací metodou se stává tanečně-
pohybová  hra,  která je vždy navozena motivací dětí   prostřednictvím
příběhu, básničky, výtvarným námětem, pohádkou  aj .   Lektor děti
vede k nezáměrnému učení spojenému s prožitkem. 
 
Učí  se poznávat své možnosti  i  svůj  vnitřní emocionální svět ,   který
prostřednictvím pohybu vyjadřuje ven a vytváří  tak vztah  s okolním
světem.
 Děti  se učí rovnováze, obratnosti  a orientaci v prostoru. 
Opět skrze hru rozví j íme v dětech  smysl pro  rytmus,  vnímání a
propojení se s hudebním  doprovodem - na lekci využíváme
reprodukovanou hudbu i  ž ivý doprovod s hudebními nástroj i  (bubny,
f létna, tamburína aj .) 
 
Bereme v potaz,  že  každý jedinec je individual i ta,   v  předškolním věku
to plat í  dvojnásob. Lze tedy předpokládat ,  že i  rozvoj
pohybových  schopností  je u dětí  odl išný. Proto je pro nás  prvořadá
radost z pohybu před dokonalou formou.  
 
Vedeme dět i  k tvořivosti  a komunikaci v kolektivu .  Taneční výchova
se úzce prol íná s  mravní výchovou.  Děti  lektor vede ke vzájemného
respektování ,  přátelství  a k vnímání svých potřeb i  druhých. 
 
 ZAUJALA  VÁS NAŠE NABÍDKA?
Máte dotazy? Rádi byste zašl i  na ukázkovou hodinu? Napište mi
nebo zavolejte a domluvíme možnosti .  
 
Email :  tanchi .cervena@gmail .com
Tel: 737 580 003
 
NA VÁS I  DĚTI Z MŠ SE JIŽ MOC TĚŠÍME. :)
za studio Tanchi
Lenka Červená


