
Informácia o záujmovom útvare  

Názov záujmového útvaru : ROBÍK ( deti od 4 mesiacov do 18 mesiacov ) 

 

Meno a kontakt na vedúceho ZÚ: Lucia Miklošová, yamaha@pimpollo.sk, 0904 951 159 
 

Miesto a čas konania ZÚ:   EP Starozagorská – utorok, 9.00 

 

Harmonogram jednotlivých stretnutí: 

 

IX X XI XII I II III IV V VI spolu 

  2   1 1  3 7  

 5 9 7  8 8 5 10 14 
14 12 16 14 11 15 15 12 17  

21 19 23 21 18  22  24  

28 26 30  25  29 26 31  

3 4 5 3 3 3 5 4 5 2 37-krát 
 

V prípade neuskutočnenia záujmového útvaru v danom termíne zo strany CVČ, bude daný náhradný 

termín konania ZÚ. 

 

Priebeh ZÚ:   
 
ROBÍK 

ČASOVÁ DOTÁCIA:  

1 x týždenne / 45 minút 

SKUPINA:  

10 – 12 detí  v sprievode rodiča 

VYUČOVACÍ MATERIÁL:  

leporelá a CD s hudobnými ukážkami, perkusné  hudobné nástroje (tamburínky, činelky, rumba gule, ozvučné 

drievka, rolničky), fit-lopty, loptičky, overbaly, šatky a iné. 

Program ROBÍK je najnovším programom Hudobnej školy YAMAHA  pre deti od 4 (!!!) do 18 mesiacov. Na 

jeho vývoji sa podieľala celá rada fundovaných odborníkov z oblasti hudobnej pedagogiky, pediatrie a detskej 

neuropsychológie. Deťom sú ponúkané najrôznejšie možnosti zapojenia do tvorivého procesu (so zreteľom k 

úrovni ich zmyslových a senzomotorických skúsenosti). Získavajú tak prvé elementárne povedomie o hudbe. 

Podstatou je proces “voľného objavovania”. Dieťatku dáva možnosť pozorovať a objavovať ponúkané predmety 

s prihliadnutím k individuálnej úrovni zmyslového vnímania. Ďalšími aktivizačnými prvkami sú spoločný spev, 

počúvanie hudby a hudobno-pohybové hry. Úloha rodičov spočíva v zaistení a zaopatrení detí. 

Figúrkou, ktorá deti sprevádza, rastie rovnako ako ony a prežíva s nimi témy vychádzajúce z ich života – 

kúpanie, uspávanie, jedlo, pohyb, choroby, je tuleň Robík. Jednoduché tematický usporiadané príbehy s 

piesňami a básňami sú obsiahnuté v príručke pre rodičov, doplnené hudbou na CD. 
 

• 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         
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