
LEGO kocky pána Králička 

17. február – 21. február 2020 

Cena: 148 € (program, strava) + 3€ (poistenie) 

 

Pondelok  

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, , zoznámenie detí s králikom Albertom - deti budú vedieť, na čo 

sa môžu počas dňa tešiť. 

 08:45 – 09:30 Presun do ZOO Bratislava 

09:30 – 12:00 

Program v ZOO – prehliadka a prednáška terária a exotária 

prednáška o surikatách vlnkavých, medveďovi hnedom (začiatok prednášky 

pri exotáriu)  

prednáška spojená s komentovaným kŕmením kôz kamerúnskych 

12:00 – 13:30 Obed a oddych 

13:30 - 14:30 
Program v ZOO – prednáška o veľkých mačkách a prehliadka pavilónu 

šeliem 

14:30 - 15:30 Presun detí späť do Chameleon centra 

15:30 – 15:45 Olovrant 

 15:45 - 16:30 Voľná hra s kockami LEGO®, starostlivosť o zvieratko 

16:30 - 17:00 Príchod rodičov 

 

Utorok 

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. Téma dňa: 

Svet zvierat – deti sa porozprávajú o tom čo ich zaujalo v ZOO a 

oboznámia so základnými vedomosťami z ríše zvierat. Získajú prehľad o 

multidiverzite živočíšneho sveta a oboznámia sa zo zaujímavosťami zo 

sveta bohatej fauny. 

 

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

10:00 – 10:30 Desiata 

10:30 – 11:30 Pohybové aktivity v rámci voľnočasovej hry na čerstvom vzduchu. 

11:30 - 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®, starostlivosť o zvieratko 

16:30 - 17:00 Príchod rodičov 

 

Streda 

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. 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.  

 

 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 - 13:00 

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 

13:00 - 13:30 Presun do Prírodovedeckého múzea 

13:30 – 15:30 Prehliahka Prírodovedeckého múzea 

15:30 – 16:00 Presun do Chameleon centra 

 16:00 - 16:30 Desiata 

16:30 - 17:00 Príchod rodičov 

 

Štvrtok 

 

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 – 09:30 Presun do ZOO Bratislava 

09:30 – 12:00 

Program v ZOO – prednáška o makakoch magotoch a gibonoch zlatolícich 

spojená s komentovaným kŕmením (začiatok prednášky pri makakoch) 

prednáška o ľudoopoch, spojená s prehliadkou pavilónu ľudoopov  

12:00 – 13:30 Obed a oddych 



13:30 - 14:30 

Program v ZOO – prednáška v lesnej časti – poníky, somáre, ťavy 

dvojhrbé, kulany turkmenské, prípade ďalšie zvieratá v lesnej časti ZOO  

komentované kŕmenie pri poníkoch, somároch a ťavách dvojhrbých 

14:30 - 15:30 Návšteva Dinoparku 

15:30 – 16:00 Presun do Chameleon centra 

16:00 – 16:30 Olovrant, voľná hra s kockami LEGO®, tvorivé aktivity, vedecké aktivity 

16:30 - 17:00 Príchod rodičov 

 

 

Piatok 

 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 tešiťTéma dňa: Staň 

sa superhrdinom - Deti sa oboznámia so základnými vedomosťami z 

oblasti robotiky. Dozvedia sa o najdôležitejších vynálezoch, ktoré v 

najväčšej miere ovplyvnili život ľudstva a o súčasných výzvach v rámci 

dnešnej modernej vedy. 

 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 Zhodnotenie týždňa  

16:30 - 17:00 Príchod rodičov 

 

Zmena programu vyhradená. 


