Informácia o záujmovom útvare
Názov záujmového útvaru : Ľudový tanec Halúzka
Meno a kontakt na vedúceho ZÚ: Lucia Miklošová, haluzka@pimpollo.sk, 0904 951 159
Miesto a čas konania ZÚ: EP Starozagorská, štvrtok, 15.00, 16.00, 17.00
Harmonogram jednotlivých stretnutí:
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V prípade neuskutočnenia záujmového útvaru v danom termíne zo strany CVČ, bude daný náhradný
termín konania ZÚ.
Priebeh ZÚ: 14,50 – odchod do šatne prezliekanie
15,00 – 15,10 - rozcvička
15,10 – 15,30 - prvá časť tréningu
15,30 – 15,35 - prestávka - doplnenie tekutín
15,35 – 15,50 - druhá časť tréningu
15,57 – prezliekanie v šatni
16,00 – odovzdanie členov rodičom
Doplňujúce činnosti nad rámec pravidelnej činnosti:
Na konci decembra a júna prebieha spoločná otvorená hodina pre rodičov a starých rodičov.
Vystúpenia pre verejnosť prebiehajú na základe pozvaní a našich možností.
Taktiež sa s deťmi zúčastňujeme rôznych speváckych súťaží a prehliadok.
V prípade záujmu zo strany rodičov sa v júni zúčastňujeme tancovania „karičky“ v rámci akcie
Cassovia Folk fest.
Krúžok ľudového tanca "HALÚZKA" pre deti od 3 do 6 rokov
ČASOVÁ DOTÁCIA:
1 x týždenne / 55 minút
SKUPINA:
10 – 15 detí
Hudobno-pohybová príprava v útlom veku dokáže ovplyvniť vývoj dieťaťa, hlavne jeho pohybové
schopnosti, estetické cítenie, disciplinovanosť, sebavedomie, prispôsobivosť, samostatnosť,
rozhodnosť, pohotovosť, tvorivosť a pod. Ľudové umenie je priam predurčené rozvíjať tieto vlastnosti,
pričom sa deti naučia chápať krásu našich slovenských tradícií. Deti a ich hravosť, bezprostredné
správanie, pohybová zdatnosť nám dávajú príležitosť tieto predpoklady zdokonaliť prostredníctvom
ľudových hier a pásiem.
• Po dohode s pedagogickým vedúcim ZÚ sa môže zákonný zástupca priamo zúčastniť konania ZÚ.
• V prípade neprítomnosti člena na ZÚ sa úhrada čiastočných nákladov nevracia.
• V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pedagogického vedúceho ZÚ.
Ak nie ste spokojný s jeho odpoveďou kontaktujte priameho nadriadeného:
Ing. Jaroslava Kastelovičová - 0911 389 189 alebo e-mail : kastelovicova@cvckosice.sk
• Počas konania ZÚ sa členovia riadia školským poriadkom zverejneným na stránke
www.cvckosice.sk
• Pri odhlasovaní členov zo záujmového útvaru je nutné vyplniť odhlášku z CVČ.
Tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2021/2022.

