
 

Zima s kockami LEGO®  
 

 

 

Staviteľský blok metódou Brick by brick: 

 

- 23. 12. 2019 (pondelok) – Téma dňa: Vianoce s LEGOm – Deti strávia 

predvianočný deň stavením modelu Santových saní a sobov. Dozvedia sa ako slávia 

Vianoce v iných krajinách a aké sú tradičné zvyky u nás. Na záver si z lega vyrobia  

pečiatkovací stroj, s ktorým vyrobia krásne vianočné pohľadnice.  

 

- 27. 12. 2019 (piatok) - Téma dňa: Téma dňa: Doprava – Deti sa oboznámia s 

dopravnými prostriedkami, ich fungovaním a dôležitosťou v dnešnom modernom 

svete.  Pri stavaní motocyklu a lietadla sa oboznámia s princípom zotrvačnosti 

a hlavných síl vzletu. 

-  

- 30. 12. 2019 (pondelok) - Téma dňa: Tajomstvá podmorského sveta - Deti sa 

oboznámia so základnými zákonmi fungujúcimi vo vodnom svete. Spoločne si 

postavia ponorku a motorový čln a oboznámia sa so vztlakovou silou a zákonom 

akcie a reakcie. 

 

- 31. 12. 2019 (utorok) – Téma dňa: Lunapark Deti sa vydajú na výlet do lunaparku, 

kde objavia kolotoč a kladivo pre silákov a spoločne sa naučia čo je to odstredivá sila 

a mechanizmus fungovania páky. 

 

07:45 – 08:30 Príchod detí, voľná hra s kockami LEGO® 

08:30 - 08:45 
Zahájenie programu dňa, informovanie detí o pláne dňa, vysvetlenie 

pravidiel – deti budú vedieť, na čo sa môžu počas dňa tešiť 

 08:45 – 10:00 Staviteľský LEGO® blok metódou Brick by Brick 

10:00 – 10:30 Desiata 

10:30 – 11:30 
LEGO® free play aktivity. Súťažné hry v rámci hry 

s LEGO®m.Zaujímavé výzvy a súťaže, ktoré podporujú kreativitu, 

súťaživosť a priestorové videnie u detí. 

11:30 - 12:30 Pohybové aktivity v rámci voľnočasovej hry na čerstvom vzduchu 

12:30 - 14:00 

Obed a oddych ktorý zahŕňa voľnú hru s LEGO® kockami, čítanie 

rozprávok, sledovanie zaujímavých videí, ktoré sa týkajú danej dennej 

témy a relax v našom príjemnom Chameleón centre 

14:00 – 15:30 Staviteľský LEGO® blok metódou Brick by Brick 

15:30 – 15:45 Olovrant 

 15:45 - 16:30 Voľná hra s kockami LEGO®, tvorivé aktivity, vedecké aktivity 

16:30 - 17:00 Príchod rodičov 



- 02. 01. 2020 (štvrtok) - Téma dňa: Náradie Deti si  zostroja pílu a vŕtačku a 

popritom sa naučia čo je to tlaková sila a ako funguje skrutka. 

 

- 03. 01. 2020 (piatok) - Téma dňa: Šport - Spolu s deťmi si pri modeloch 

hokejka a rybársky prút zašportujeme aj pri lego kockách. Deti sa oboznámia 

so základnými druhmi športu a popritom si osvoja základy kinetiky a 

mechanizmus fungovania kladky. 

 

- 07. 01. 2020 (utorok) - Téma dňa: Vynálezy - Deti získajú nové poznatky o 

vynálezoch dnešnej modernej doby. Postavia si spolu dopravný pohyblivý pás 

a spin art a popritom si osvoja základné princípy trenia a odstredivej sily. 

 

 

 

Zmena programu vyhradená. 

 


