Program Bláznivá angličtina
Pondelok
07:45 - 08:30
08:30 - 08:45

08:45 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 11:45
11:45 - 12:30
12:30 - 13:15
13:15 - 14:00
14:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00

Utorok
07:45 - 08:30
08:30 - 08:45
08:45 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 11:15
11:15 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00

Príchod detí
Zahájenie programu dňa, informovanie detí o pláne dňa, vysvetlenie
pravidiel – deti budú vedieť, na čo sa môžu počas dňa tešiť
Hráme sa (prvá hodina) Téma: Hello! Conversation starters,
learning to describe and introduce oneself in English. +
learning important vocabulary that will be used throughout the
week.
Desiata
Vonkajšie športové aktivity
Obed a oddych
Riadené oddychové aktivity (čítanie, spoločenské hry a aktivity po
anglicky, oddychovanie)
Hráme sa (druhá hodina); Téma: My Family - Describing our
families, members of the family, the occupation of the parents.
Tvorivé aktivity – pomaľujeme si tričko
Olovrant
Tvorivé aktivity - vyrobíme náramky pre rodinu
Príchod rodičov

Príchod detí
Zahájenie programu dňa, informovanie detí o pláne dňa, vysvetlenie
pravidiel – deti budú vedieť, na čo sa môžu počas dňa tešiť
Hráme sa (prvá hodina); Téma: Animals - Playing games with
farmyard and safari animals.
Desiata
Spoločné súťaže vonku
Hráme sa (druhá hodina); Téma: Animals - Learning vocabulary
related to taking care of animals and describing them.
Obed a oddych
Presun do ZOO Bratislava
Návšteva ZOO – aplikovanie témy Animals v priestoroch ZOO
Olovrant a presun
Príchod rodičov

Streda
07:45 - 08:30
08:30 - 08:45
08:45 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 11:45
11:45 - 12:30
12:30 - 13:15
13:15 - 14:00
14:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00

Štvrtok
07:45 - 08:30
08:30 - 08:45
08:45 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 11:15
11:15 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00

Príchod detí
Zahájenie programu dňa, informovanie detí o pláne dňa, vysvetlenie
pravidiel – deti budú vedieť, na čo sa môžu počas dňa tešiť
Hráme sa (prvá hodina); Téma: Daily Routine - What’s your day
like?
Desiata
Vonkajšie športové aktivity
Obed a oddych
Riadené oddychové aktivity (čítanie, spoločenské hry a aktivity po
anglicky, oddychovanie)
Hráme sa (druhá hodina); Téma: My Body - Describing the
face and the body. Playing games meant to
enhance the knowledge of our bodies.
Cinema night! Sledovanie filmov v anglickom jazyku
Olovrant
Spoločné hry
Príchod rodičov

Príchod detí
Zahájenie programu dňa, informovanie detí o pláne dňa, vysvetlenie
pravidiel – deti budú vedieť, na čo sa môžu počas dňa tešiť
Hráme sa (prvá hodina); Téma: Transportation –
A favourite topic for all kids. Which is faster, An airplane or a ship?
Desiata
Spoločné hry a aktivity
Hráme sa (druhá hodina); Téma: Transportation - Playful
vocabulary and conversation about transportation with Lego and a
paper airplane competition.
Obed a oddych
Presun do múzea dopravy
Návšteva múzea dopravy – aplikovanie témy Transportation
v priestoroch múzea
Presun späť
Olovrant
Príchod rodičov

Piatok
07:45 - 08:30
08:30 - 08:45
08:45 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 11:45
11:45 - 12:30
12:30 - 13:15
13:15 - 14:00
14:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00

Príchod detí
Zahájenie programu dňa, informovanie detí o pláne dňa, vysvetlenie
pravidiel – deti budú vedieť, na čo sa môžu počas dňa tešiť
Hráme sa (prvá hodina); Téma: My Hobbies - What do you
like to do on weekends? Sports, hobbies and more.
Desiata
Tvorivé aktivity – výroba tímových vlajok
Obed a oddych
Riadené oddychové aktivity (čítanie, spoločenské hry a aktivity po
anglicky, oddychovanie)
Hráme sa (druha hodina); Téma: Food- Healthy or unhealthy? And
why?! Vegetables, fruits, fast food and healthy food.
Miniolympiáda – súťaže v tímoch
Olovrant
Rozdávanie certifikátov a rozlúčka
Príchod rodičov

Zmena programu vyhradená.

