ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC RHEIN-MAIN
DSK - NEMECKO-SLOVENSKÝ KULTÚRNY KLUB
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Český a slovenský
folklór pro děti
folklór pre deti
Volkstanz fü̈r Kinder
WWW.CESKASKOLARHEINMAIN.DE

ZAČÍNÁME 7.3.2020

ZAČÍNAME 7.3.2020

START AM 7. 3. 2020

Baví vaše děti tancovat a zpívat
lidové písně?
Hledáme nadšené holky a kluky,
kteří se radují z pohybu a mají
touhu poznat krásu české a
slovenské folklórní tvorby.

Baví vaše deti tancovať
a spievať ľudové piesne?
Hľadáme nadšené dievčatá
a chlapcov, ktorí sa radujú
z pohybu a majú chuť spoznať
krásu českej a slovenskej
folklórnej tvorby.

Mögen Ihre Kinder tanzen und
singen?
Wir suchen begeisterte
Jungs und Mädels, die sich gerne
bewegen und die Schönheiten der
tschechischen und slowakischen
Volkslieder kennen lernen wollen.

Česká škola bez hraníc Rhein-Main
v spolupráci s Nemeckoslovenským kultúrnym klubom
Frankfurt e.V. (DSK) otvorí v marci
2020 folklórny krúžok pre deti od
päť do desať rokov.

Tschechische Schule ohne Grenzen
Rhein-Main in der Zusammenarbeit
mit dem Deutsch-slowakischen
Kulturklub Frankfurt e.V. (DSK) öffnet
im März 2020 einen Kurs für den
Volkstanz für Kinder im Alter von fünf
bis zehn Jahren.

Česká škola bez hranic Rhein-Main
ve spolupráci s Německoslovenským kulturním klubem
Frankfurt e.V. (DSK) otevře v
březnu 2020 folklórní kroužek pro
děti od pěti do deseti let.
Cílem kurzu je posílení tanečních
dovedností a rozvoj trvalého zájmu
o pohyb. Kroužek v dětech posílí
hudební cítění a zprostředkuje
základní principy choreografie.
Prostřednictvím hravých
pohybových činností se děti naučí
správně držet tělo, orientovat se
v prostoru a pohybovat se
dynamicky v rytmu lidové písně.
Podružný efekt bude schopnost
vnímat a rozumět dalšímu
slovanskému jazyku, kterému
rozumí jeho předci.

Cieľom kurzu je posilnenie tanečných
vedomostí a rozvoj trvalého záujmu
o pohyb. Krúžok v deťoch posilní
hudobné cítenie a sprostredkuje
základné princípy choreografie.
Prostredníctvom hravých
pohybových činností sa deti naučia
správne držať telo, orientovať sa
v priestore a pohybovať sa
dynamicky v rytme ľudových piesní.
Vedľajší efekt bude schopnosť
vnímať a rozumieť ďalšiemu
slovanskému jazyku, ktorému
rozumejú všetci jeho predkovia.

Das Ziel ist die Stärkung der Tanzfähigkeiten und die Förderung der
dauerhaften Interesse für die
Bewegung. Teilnehmende Kinder
lernen in diesem Kurs das eigene
Musikwahrnehmung zu stärken, der
Kurs vermittelt die Grundprinzipien
der Choreographie.
Durch spielerische Bewegungsaktivitäten lernen Kinder die richtige
Körperhaltung, sie lernen sich im
Raum zu orientieren und sich
dynamisch in einem VolksliederRythmus zu bewegen. Weiterhin
lernen Kinder die Fähigkeiten eine
weitere slawische Sprache zu
verstehen, die Vorfahren der Kinder
auch verstanden haben.

Motivujte své děti a nechte je
odhalovat krásu českých,
moravských a slovenských písní
a tanců.

Motivujte svoje deti a nechajte ich
odhaľovať krásu českých,
moravských a slovenských piesní
a tancov.

Termíny setkání: 7. a 21. 03.,
9., 16. a 23.05. a 06. a 20.06.2020
vždy mezi 14:00 - 15:00 hod.
Cena: 50 €/pololetí (přihlášky do
04.03.2020 na níže uvedený mail)

Termíny stretnutia: 7. a 21. 03.,
9., 16. a 23.05. a 06. a 20.06.2020
vždy medzi 14:00 - 15:00 hod.

Termine: 7. und 21. 03., 9., 16. und
23.05., 06. und 20.06.2020, jeweils
zwischen 14-15:00 Uhr.

Cena: 50 €/polrok (prihlášky do
04.03.2020 na mail dole)

Preis: 50 €/Semester (Anmeldungen
per E-Mail bis zum 04.03.2020)

E-MAIL:

Motivieren Sie Ihre Kinder und lassen
Sie sie die Schönheiten der
böhmischen, mährischen und
slawischen Volkslieder entdecken..

INFO@CESKASKOLARHEINMAIN.DE

TSCHECHISCHE SCHULE OHNE GRENZEN RHEIN-MAIN, C/O KINDERZEITSCHULE,
AM KRONBERGER HANG 2A, D-65824 SCHWALBACH AM TAUNUS
WWW.CESKASKOLARHEINMAIN.DE

