Hledáte vhodné kroužky pro děti? Poradíme, jaké vybrat

Kroužky pro děti musí být zálibou. Jinak to nebude fungovat. Musí dítě maximálně bavit.
Takový kroužek pak může pozitivně utvářet osobnost dítěte tím…

Kroužky pro děti jsou jedním z hlavních témat měsíce září. Rodiče se snaží vybrat aktivity,
které jeho potomka budou zaručeně bavit. Někdy ale rodiče, v dobré víře, své dítko
nepřiměřeně zatíží. Víme, jak vybrat ty správné kroužky pro děti. A jak vaše dítě nepřetížit.
Kroužky pro děti jsou dobrým sluhou, ale zlým pánem. Pokud nám jde jen o to, abychom „zalepili“
volný čas svého dítěte, pak mohou nadělat více škody než užitku. Jestliže ale budou kroužky pro děti
vybírány s rozumem, pak mohou vašemu potomkovi velmi prospět. Teď i do budoucna.

Kroužky pro děti: K čemu jsou dobré?
Kroužky pro děti musí být zálibou. Jinak to nebude fungovat. Musí dítě maximálně bavit. Takový
kroužek pak může pozitivně utvářet osobnost dítěte tím, že mu pomůže získat sebevědomí,
samostatnost a nezávislost. Kroužky pro děti mohou posilovat i osobnost dítěte a utvářet lépe
dětské myšlení. Kroužky pro děti mohou posílit takové stránky, jako je týmový duch, soucit nebo
trpělivost. Ale učí i životní dovednosti, které se jim mohou do života velmi hodit. Stále je však nutno
pamatovat na základní pravidlo – kroužky pro děti vybíráme důsledně a s rozmyslem.

Venkovní kroužky pro děti
Dnešní děti sedí většinou buď ve škole nebo jsou přilepené z moderním technologiím. Ať už jde o
počítače, tablety nebo mobily. Mají tendenci s nimi trávit všechen volný čas. A to není až tak úplně
dobře. Je proto nutné povzbudit je, aby se věnovali koníčkům, které je naučí nové dovednosti.
Velmi vhodné jsou outdoorové aktivity, tedy kroužky pro děti v přírodě. Poskytnou jim možnost
pořádně se „vyřádit“ a navíc podpoří jejich kreativitu a zájmy.
Chcete pořídit dítěti mazlíčka? Skinny morče naučí děti chápat jejich zodpovědnost
Do této oblasti však patří i sportovní kroužky pro děti. Velmi často je nabízejí ddm kroužky (domy
dětí a mládeže). Ale navštívit můžete i místní sokolovnu nebo tělocvičnou jednotu. Oblíbená je
zejména atletika, plavání, judo, aikido, karate či tanec.

Populární kroužky pro děti
Velmi oblíbené kroužky pro děti jsou rukodělné aktivity. Popularitu i v dnešní době nabírají
kroužky pletení, háčkování, výroby origami, plstění, tapiserie nebo malování. To přijde vhod
zejména ve chvíli, kdy se vaše dítě rozhodne, že se chce jednou živit focením, grafikou nebo
samotnou malbou. Na tyto obory jsou u přijímacích zkoušek nutné nejen zkušenosti, ale
zejména dodání takzvaného portfolia. Čím bude nabitější a propracovanější, tím větší šanci má
váš potomek, že uspěje.

Oblíbené jsou i kroužky chovatelské nebo pěstitelské. Mají je rády zejména menší děti. Naučí se
v nich starat se o zvířata nebo pěstovat rostliny i ovoce či zeleninu. Mezi nejpopulárnější kroužky
v této oblasti patří dnes jízda na koni a následné péče o koně. Zde se děti baví a vlastně i pracují.
Naučí se spoustu užitečných činností, užijí si legraci a baví je to. A populární kroužky pro děti jsou
i takové, které se týkají vaření a pečení. A nenechte se zmást – rozhodně je nenavštěvují jen malé
slečny!

Umělecké kroužky pro děti
Tuto oblast mají velmi dobře zmapovanou ddm kroužky pro děti. Sehnat proto místo v kroužku
dramatické výchovy či divadla nebo zpěvu je náročnější. Podobné je to i s hrou na hudební

nástroj. Takové kroužky pro děti nabízí i základní umělecké školy. Nejpopulárnější jsou hra na
klavír, hra na kytaru a hra na flétnu. Nutno však uznat, že každý hudební nástroj dítě obohatí.

Vědecké kroužky pro děti
Jestliže máte doma malého Einsteina, pak byste se měli porozhlédnout po aktivitách, které ho budou
v jeho vědění posouvat dál. Často je nabízí ddm kroužky. Mezi populární kroužky pro děti se
v dnešní době řadí především robotika. Děti se tu naučí i základy programování, což se jim později
může velmi hodit. Vědecké činnosti nabízejí často ddm kroužky pro děti, ale i vysoké školy.
Porozhlédněte se i tudíž i tam. Některé dokonce zasvětí děti do tajů laboratoří nebo jim vysvětlují,
jak pracují lékaři. Populární je v této oblasti i meteorologie nebo astronomie.

5 rad, jak vybrat vhodné kroužky pro děti:
1. Při výběru kroužku vždy poslouchejte své dítě.
2. Projevujte zájem o kroužky pro děti. A hlavně o koníčky svého potomka. Existují nové sporty,
hry i aktivity, o kterých jsme my dospělí neměli ani ponětí.
3. Zajímejte se, co vaše dítě ve volném čase dělá nejraději. Kroužky pro děti vybírejte i podle
toho.
4. Kroužky pro děti mají být zábavné a podnětné. Pokud vaše dítě zvolená činnost přestane
bavit, promluvte si s ním o tom. Přeci jen jde o trávení jeho volného času, ne vašeho.
5. Dávejte pozor na to, abyste dítě zbytečně nezatížili. Velká očekávání rodičů někdy mohou
na dítě vyvíjet zbytečný tlak.
6. Dítě ve školním věku potřebuje i čas na volné hraní a na to, aby bylo jen se svými přáteli
nebo rodinou. Pamatujte na to, až budete vybírat kroužky pro děti. Nepřežeňte to.
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