
 Ružinovské dobrodružstvo  

PONDELOK 

07:45 – 08:30 Stretnutie detí  

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 Predstavenie sa, zoznamovacie hry 

10:00 – 10:30 Desiata 

10:30 – 12:00 Zábava s VEDA NÁS BAVÍ – Tráviaca sústava 

12:00 – 13:00 Obed a oddych, voľná hra, čítanie rozprávok 

13:00 – 14:00 Vyrábame si náramky priateľstva 

14:00 – 15:30 
Ľahká atletika – beh, skok do diaľky, štafeta, hod do diaľky vo vonkajších 

priestoroch 

15:30 – 16:30 Olovrant a spoločné hry 

16:30 – 17:00 Príchod rodičov 

Zmena programu vyhradená. 

 

UTOROK  

07:45 – 08:30 Stretnutie detí  

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  Príprava na MINI olympiádu, príprava diplomov a medajlí 

10:00 – 10:30 Desiata 

10:30 – 12:00 MINI olympiáda 

12:00 – 13:00 Obed 

13:00 – 14:00 Oddych, voľná hra, čítanie rozprávok  



14:00 – 15:30 
Tvorivé aktivity - Technika frotáž - inšpirujeme sa prírodou a prostredím 

vonku 

15:30 – 16:30 Olovrant a spoločné hry 

16:30 – 17:00 Príchod rodičov 

Zmena programu vyhradená. 

 

STREDA 

07:45 – 08:30 Stretnutie detí  

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 Presun na kupalisko Delfín  

10:00 – 10:30 Desiata 

10:30 – 12:00 Šantenie v bazénoch 

12:00 – 13:00 Obed 

13:00 – 14:00 Oddych, voľná hra, čítanie rozprávok  

14:00 – 15:30 Výroba táborových tričiek  

15:30 – 16:30 Olovrant a spoločné hry 

16:30 – 17:00 Príchod rodičov 

Zmena programu vyhradená. 

 

ŠTVRTOK 

07:45 – 08:30 Stretnutie detí  

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 Presun do areálu hier Radosť Štrkovec 

10:00 – 10:30 Desiata 

10:30 – 12:00 Zahráme sa na preliezačkách a trampolínach 



12:00 – 13:30 Obed a oddych, voľná hra, čítanie rozprávok 

13:30 – 14:30 Zábava s VEDA NÁS BAVÍ – Daktyloskopia 

14:30 – 15:30 Porozprávame sa o potrebe hmyzu a vyrobíme si hmyzí hotel   

15:30 – 16:30 Olovrant a spoločné hry 

16:30 – 17:00 Príchod rodičov 

Zmena programu vyhradená. 

 

PIATOK 

07:45 – 08:30 Stretnutie detí  

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 Presun na dopravné ihrisko Smolnícka  

10:00 – 10:30 Desiata 

10:30 – 12:00 Dopravné ihrisko Smolnícka 

12:00 – 13:00 Obed 

13:00 – 14:00 Oddych, voľná hra, čítanie rozprávok  

14:00 – 16:30 Letná garden party spojená s opekačkou    

16:30 – 17:00 Príchod rodičov 

Zmena programu vyhradená 


