
 
 

 
 

 

 
 
Jaký bude program? 
4x HERNÍ DOPOLEDNE S HUDEBNÍ A VÝTVARNOU DÍLNOU. 

- MUZICÍROVÁNÍ S MEDVÍDKEM (hudební lekce Yamaha, bez potřeby pořízení leporela, učebnice nebo 
flétničky). 

- VÝTVARNÁ DÍLNA S CHOBOTNICÍ JÁJINKOU (Vytvoření rekvizity, či jiné výtvarné práce, vycházející 
z tématu dne. 

- V době mezi lekcemi bude k dispozici herna a zázemí pro děti v příslušném centru. 

 
Kdy? 
Každé dopoledne od pondělí do čtvrtka ve vybraném týdnu, v čase od 9,00hod do 12,00 hod. Není nutná 
předchozí zkušenost v kurzech Yamaha.  
 
 

TERMÍN PROGRAM 
VĚK DĚTÍ 

MÍSTO KONÁNÍ LEKTORKA 
TÉMA KURZU 

CENA 

20 - 23. 7. 2009 První krůčky k hudbě „KKK“ 
(děti od 1,5 roku do 4 let ) 

MC Pohádka", Jesenice u Prahy Iveta Patáková 
“Zvířata na zemi“ 

500,-Kč 

27 - 30. 7. 2009 První krůčky k hudbě „KKK“ 
(děti od 1,5 roku do 4 let ) 

DC a MŠ Smarties, Praha 4 Krč Markéta Farkasová 
“Dětský svět“ 

550,-Kč 

3 -  6. 8. 2009 Rytmické krůčky „WUM“  
(děti od 4 do cca 6-ti let) 

MC Pohádka", Jesenice u Prahy Dita Hánová  
“Kurz na zkoušku“ 

500,-Kč 

17 - 20. 8. 2009 První krůčky k hudbě „KKK“ 
(děti od 1,5 roku do 4 let ) 

MC Kuřátko, Praha 4 Písnice Markéta Farkasová 
“Dětský svět“ 

500,-Kč 

 
 
Co budete pot řebovat?   
Přezutí, svačinku, pití a dobrou náladu (+ děti v Rytmických krůčkách psací potřeby a pastelky). 

 
Co je v cen ě?  
Cena zahrnuje 4x vybrané hudební lekce Yamaha, 4x výtvarná dílna vč. pomůcek, 4x dopolední vstupy do centra a 
využití zázemí + herny centra). Prodej bude zahájen v 05/2009.  
 
Jak se p řihlásit?   
Z prostorových důvodů je kapacita omezena. Pokud máte o akci zájem, zakupte si kartičku na kurz přímo 
v konkrétním centru a zapište své dítě s kontakty na rodiče. Kartička na kurz je v případě nemoci přenosná.  

 
 
 

 
Mgr. Dita Hánová | Ředitelka | T: 603 959 637  

YAMAHA Class | www.yamahakurzy.cz | dihan@seznam.cz 

� Hudební programy pro miminka, batolata a předškoláky. 
� Pobočky v Praze a Praze západ/východ.  
 


