● Projektové dny realizujeme u Vás ve školce nebo v našem centru
● V případě, že se rozhodnete dojít na program do našeho centra, budou mít děti starší 4 let
možnost využít také naši hernu. V herně můžete a nemusíte strávit čas, vše je na naší
domluvě a vašich časových možnostech.
● Délka programu respektuje očekávání šablon, tedy 180 minut práce s dětmi.
● Pokud preferujete programy v anglickém jazyce, neváhejte nás kontaktovat na e-mail
ahoj@smartbricks.cz.
● Za standardní velikost třídy považujeme 20 dětí. Pokud máte skupinku menší/větší, neváhejte nás
kontaktovat, abychom projednali případné úpravy.
● V rámci skupinky rozdělujeme děti do podskupin a upravujeme obsah podle věkových potřeb dětí.
Stejně tak podle velikosti skupiny posíláme potřebný počet lektorů.
● Cena projektového dne je ve výši 5256 Kč. Tato částka představuje náklady na realizaci projektového
dne hrazeny plně ze šablon.
JEDNORÁZOVÉ PROJEKTOVÉ DNY
Název programu

Popis
Programy pořádané přímo VE VAŠÍ ŠKOLCE

Environmentální
vzdělávání:
Moje město

Polytechnické
vzdělávání:
Cesta za
dobrodružstvím

Tento projektový den učí děti uvědomit si hodnoty spojené s tvorbou a ochranou životního prostředí.
Děti tvoří vlastní město, přičemž zohledňují, zda použité prvky (např. park oddychu, ZOO, rušná
hlavní třída) prospívají našemu prostředí a zdraví, stejně jako zdraví celé planety. Zaměřujeme se na
zdravé prvky, které by mělo město obsahovat i na to, jak se v takovém městě občané cítí.

Cílíme na vytváření vztahu k technice a rozvoj tvořivého technického myšlení. Vydáme se na cestu
vlakem! Zkoumáme koncept kódování a společně “oživíme” vlak umisťováním programovacích
kostek. Učíme porozumění vztahům příčiny a následku, intuitivně využíváme výpočetní myšlení k
rozvoji a vyjadřování našich myšlenek při sestavování kolejí i stavění okolí vlaku.

Polytechnické
vzdělávání:
Jednoduché
stroje

Mladí mechanici sestavují krok za krokem základní model zvoleného jednoduchého stroje. Tento
program je vhodný pro předškoláky, případně pro 4leté se zájmem o stroje a techniku. Tvoříme např.
plachetnici, houpačku nebo káču - podle toho, zda si zvolíte převody, páku, kladku či kola. Učíme se
rozeznávat pohyblivé a nepohyblivé části strojů, třídíme je a bádáme o jejich funkci. Na pokusech se
silami, gravitací a rovnováhou se učíme předvídat a testovat chování modelů, stanovit a sdílet vlastní
závěry a hlavně se bavíme! Tento projekt se dá realizovat také jako série projektových dní.

Podpora
logického
myšlení a
kreativity:
Zábavní park

Pracujeme s metodami k posílení iniciativy, logického myšlení a kreativity dětí. Designujeme a tvoříme
zábavní park! Směřujeme k podpoře samostatného myšlení, podporujeme tvořivé nápady a sebevědomí
a rozvíjíme společenskou odpovědnost. Zdokonalujeme prostorovou orientaci, komunikaci a řešíme
problémy v našem parku.

Veselá
matematika

Program je vhodný pro předškoláky a ty, co již mají částečnou představu o počtu 1 - 10. Průvodní
postavičky Max a Mia jsou přemýšliví mladí stavitelé a vědci, které zajímá svět kolem nich. Zkoumají,
jak věci fungují a proč. Chtějí se dozvědět, proč se věci kutálejí, proč a jak můžeme měřit délku a
vzdálenosti. Pomohou jim děti?

SÉRIE VÍCE PROJEKTOVÝCH TEMATICKÝCH DNŮ
● Jedno téma je zpracováno během několika projektových dní. Do školky podle domluvy dojíždíme každé
čtvrtletí, každý měsíc či co dva týdny a se stavebnicemi LEGO® prohlubujeme téma.
● Cena jednoho projektového dne je ve výši 5256 Kč. Tato částka představuje náklady na realizaci
projektového dne hrazeny plně ze šablon.
Název programu

Popis
Programy pořádané přímo VE VAŠÍ ŠKOLCE

Environmentální
vzdělávání:
Moje město

Série projektových dní. Během 5 projektových dní se děti učí uvědomit si hodnoty spojené s tvorbou
a ochranou životního prostředí.
Děti tvoří své vlastní město, přičemž zohledňují, zda použité prvky (např. park oddychu, ZOO,
rušná hlavní třída) prospívají našemu prostředí a zdraví, stejně jako zdraví celé planety. Zkoumáme
také život ve společnosti a integrujeme výuku o emocích.
DEN 1: Zdravé město a stavby v něm
DEN 2: Recyklace
DEN 3: Emoce
DEN 4: Povolání
DEN 5: Střídání ročních období

Polytechnické
vzdělávání:
Jednoduché
stroje

Tento program je vhodný pro předškoláky, případně pro 4leté se zájmem o stroje a techniku. Mladí
mechanici sestavují krok za krokem jednoduché modely převodů, páky, kladky či kola. Učíme se
rozeznávat pohyblivé a nepohyblivé části strojů, třídíme je a bádáme o jejich funkci. Tvoříme např.
plachetnici, houpačku nebo káču. Na pokusech se silami, gravitací a rovnováhou se učíme předvídat a
testovat chování modelů, stanovit a sdílet vlastní závěry a hlavně se bavíme!
DEN 1: Převody
DEN 2: Páka
DEN 3: Kladka
DEN 4: Kola

