DOM KULTURY „STOKROTKA”
ul. Cyniowa 11, Osiedle Kwiatowe, 60-175 POZNAŃ
tel./fax: 61 867-19-19
e-mail: dkstokrotka@tlen.pl
www.dkstokrotka.pl
www.facebook.com/dkstokrotka
Serdecznie zapraszamy na zajęcia popołudniowe – dzieci, młodzież i dorosłych
PONIEDZIAŁEK
15-19
15-18
1515-1830
19-1945
19-20
20-21

Nauka gry na pianinie (od 4 lat)
MathRiders – matematyka dla dzieci (5-10 lat)
Programowanie z minecraftem (7-12 lat)
Programowanie: Processing i Java (od 13 lat)
Spalanie kalorii – zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dorosłych
Zdrowe plecy – zajęcia dla dorosłych

WTOREK
15-19
16-18
1530-1630
18-20
19-20
20-21

Nauka gry na pianinie (dzieci, młodzież, dorośli)
Warsztaty teatralne (7-12 lat)
Poliglotek – nauka j. angielskiego (dzieci)
Nauka j. angielskiego i hiszpańskiego (dorośli, seniorzy)
Zumba – zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dorosłych
Kształtowanie sylwetki – zajęcia dla dorosłych

ŚRODA
15-16
15-16
16-17
17-18
16-18
16-20
19 -20

MathRiders – matematyka dla młodzieży kl. VI
Dance Mix – zajęcia rozwojowo-rytmiczno-taneczne dla dzieci (3-6 lat)
DanceHall – zajęcia taneczne dla dzieci (7-12 lat)
DanceHall – styl tańca z Jamajki dla młodzieży (12-15 lat)
Warsztaty plastyczne dla dzieci starszych (8-12 lat)
Studio Piosenki „Stokrotki” – zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży (od 7 lat)
Ruch to zdrowie – ćwiczenia z fizjoterapeutą

CZWARTEK
10-11
11-12
14-20
16-18
18-22
1830-1930

Trener Senioralny – taniec przy muzyce
Trener senioralny – zdrowy kręgosłup
Nauka gry na skrzypcach (od 3 lat)
Kółko plastyczne dla dzieci młodszych połączone z zajęciami ruchowymi (5-7 lat)
Brydż sportowy, rozgrywki w tenisa stołowego
Nordic walking – spacer po lesie (zbiórka ul. Chryzantemowa)

PIĄTEK
15-1545
16-1645
15-20
16-20
18-20
18-22

Szachowa Kraina –grupa początkująca ( 5-10 lat)
Szachowa Kraina – grupa kontynuująca naukę ( 5-10 lat)
Nauka gry na gitarze (dzieci, młodzież, dorośli)
Studio Piosenki „Stokrotka” – zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży
Warsztaty artystyczne dla dorosłych (każdy ostatni piątek miesiąca)
Brydż sportowy, rozgrywki w tenisa stołowego (młodzież, dorośli)

SOBOTA
10-14

Rozgrywki brydżowe dla seniorów w ramach Poznańskiej Złotej Karty Seniora
(każda ostatnia sobota miesiąca)

