
Pondelok 

07:30 - 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: Vesmírna show - 

Deti sa oboznámia so základnými vedomosťami o našej slnečnej sústave, funkcii a 

dôležitosti satelitu v rámci každodenného života. Dozvedia sa rozdiely medzi 

umelými a prirodzenými družicami a oboznámia sa s informáciami o našej 

prirodzenej družici. 

 08:45 - 10:00 Staviteľský LEGO® blok  

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  

14:00 - 15:30 Staviteľský LEGO® blok  

15:30 - 15:45 Olovrant 

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

16:30 - 17:00 Príchod rodičov 

 

Utorok  

07:30 - 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: Zážitok z 

pohybu - Deti sa zoznámia so základnými pojmami v oblasti dynamiky a pohybu. 

Vedomosti aplikujeme na pohyb na ihrisku a základné princípy si neskôr 

znázorníme priamo na postavenom modely. 

 08:45 - 09:15 Presun do Areál hier Radosť 

09:15 - 09:30 Desiata 

09:30 - 10:30 Šantenie na preliezkach 

10:30 - 12:00 Miniolympiáda - súťažíme v tímoch 

12:00 - 12:30 Presun späť 

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 

14:00 - 15:30 Staviteľský LEGO® blok  

15:30 - 15:45 Olovrant 

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

16:30 - 17:00 Príchod rodičov 



Streda 

07:30 - 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 

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 

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 

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  

14:00 - 15:30 Staviteľský LEGO® blok  

15:30 - 15:45 Olovrant 

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

16:30 - 17:00 Príchod rodičov 

 

Štvrtok 

07:30 - 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: Tajomstvá 

podmorského sveta - Deti sa oboznámia so základnými zákonmi fungujúcimi vo 

vodnom svete. Oboznámia sa so životom na morskom dne a o základných 

rozdieloch medzi životom v sladkej a v slanej vode, 

 08:45 - 10:00 Staviteľský LEGO® blok  

10:00 - 10:30 Desiata 

10:30 - 11:30 EKO šerif 

11:30 - 12:30 Obed a oddych 

12:30 - 13:00 Presun na kúpalisko Delfín 

13:00 - 16:00 Kúpalisko Delfín - Plávanie a šantenie vo vode 

16:00 - 16:30 Presun späť a olovrant 

 16:30 - 17:00 Príchod rodičov 

 

 

 

 



Piatok 

 07:30 - 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: 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  

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 

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  

14:00 - 15:30 Staviteľský LEGO® blok  

15:30 - 15:45 Olovrant 

 15:45 - 16:30 Zhodnotenie týždňa a odovzdávanie certifikátov 

16:30 - 17:00 Príchod rodičov 

 

Zmena programu vyhradená 


