DRAMATICKÝ KROUŽEK
Čtvrtek 1x za 14 dní, 90 min.
KROUŽEK MHD
Čtvrtek 1x za 14 dní, 90 min.
POŠKOLÁKOV
Úterý, středa 1xtýdně 50 min
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI

Školní rok 2020/2021
AlFi, z.s. nabízí i v roce 2020/2021 volnočasové aktivity pro děti s autismem, vývojovou
dysfázií či jinou narušenou komunikační schopností, s logopedickými obtížemi, pro
děti, které obtížně navazují kontakty.
Pro tento školní rok nabízíme následující kroužky:
DRAMATICKÝ KORUŽEK – hravou formou, přehráváním sociálních situací, scének
z běžného života si děti osvojují sociální dovednosti, vhodné reakce, učí se porozumět
emocím svým i ostatních, spousta prostoru bude také na povídání a společné hry.
Kroužek je určen pro děti verbální s VFA, AS, VD, ADHD, s LOGO obtížemi, děti
introvertní ve věku 7-12 let.
POŠKOLÁKOV – základem je hra, zábava a spolupráce, cílem je rozvoj jemné, hrubé
motoriky a grafomotoriky, práce dětí ve skupině, posílení sociálních dovedností a také
vědomostí. Při aktivitách využíváme interaktivní přístroj 4IMAGE, ALBI tužku, četné
výukové softwary. Kroužek je vhodný pro děti ve věku 5-14 let. Skupiny jsou vytvářeny
tak, aby k sobě měly děti věkově blízko.
MUZIKOHRANÍ – rytmizace, podpora vokalizace, mluvní apetence, zklidnění,
vnímání sebe sama a také spolupráce, radost z hudby a pohybu. Skupiny jsou vytvářeny
tak, aby k sobě měly děti blízko věkem chronologickým i mentálním. Kroužek je vhodný
pro děti od 5-14 let.
MALÝ MASTERCHEF – kuchyňské práce od přípravy ingrediencí až k přípravě
samotného pokrmu, orientace v pracovním postupu, k tomu rozvoj jemné motoriky i
čtenářské gramotnosti, to vše nabízí kroužek MALÝ MASTERCHEF. Kroužek je určen
pro děti ve věku 6–14 let. Skupiny jsou vytvářeny tak, aby k sobě měly děti věkově blízko.
KROUŽEK MHD – tento krouže je určen pro chlapce a dívky, jejichž zálibou je MHD.
Na základě tématu, které je pro děti zajímavé (MHD) budeme rozvíjet komunikační ,
sociální a grafomotorické dovednosti. Kroužek je určen zejména pro děti s VFA a AS ve
věku 7-14 let.
ŠIKULÁCI– kroužek, který navazuje na loňský velmi oblíbený kroužek „VĚDA NÁS
BAVÍ“. Vedle různých pokusů se letos zaměříme také na výrobu rozličných výrobků, které
si děti odnesou domů a budou se tak moci radovat ze svých získaných dovedností ještě
déle. Práce s vizuální předlohou, návodem postupu práce, dává dětem klíč k organizaci
času aktivit i v běžném životě. Rozvoj jemné motoriky na základě pro děti zajímavých
témat a k tomu připojen rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, to je kroužek
ŠIKULÁCI, který je vodný zejména pro děti s VF a AS ve věku 6-14 let.
VÝTVARKA– aktivita zaměřena na rozvoj grafomotorických dovedností, práci
s nůžkami, štětcem, barvami, na rozvoj kreativity dětí. kroužek je určen především pro
děti s VFA a AS ve věku 7-14 let.
Koordinátor aktivit: Lucie Suchá, tel: 604651993, mail:vedoucidc@alfi-ostrava.cz

MALÝ MASTERCHEF
Čtvrtek 1xtýdně 60 min
ŠIKULÁCI
Středa 1xtýdně 50 min
VÝTVARKA
Středa 1x za 14 dní, 90 min

ALFI, Z.S.
Denní centrum AlFi
Brandlova 6, Moravská Ostrava a Přívoz
kontakt: info@alfi-ostrava.cz
Web: www.alfi-ostrava.cz

V každém kroužku je maximální
počet 4-5 dětí.
Cena za pololetí se pohybuje mezi
1600-1700Kč , tedy cca 100,- -110,- za
1 lekci (cca 200,- za 1 dvoulekci)

Zaměstnanci AlFi, z.s. mají bohaté
zkušenosti v oblasti práce s dětmi
s PAS a komunikačními problémy.
U všech dětí vždy dbáme na
individuální přístup.
Během všech aktivit jsou vedle
lektora přítomny také asistentky
jako individuální podpora dětí.

Provoz Denního centra AlFi a
volnočasových aktivit pro děti
s PAS je podpořen
NADAČNÍM FONDEM AVAST
STATUTÁRNÍM MĚSTEM
OSTRAVA

