
Programy realizujeme u Vás ve školce (strana 1) nebo v našem centru (strana 2). Pokud preferujete 
programy v anglickém jazyce, neváhejte nás kontaktovat na e-mail ahoj@smartbricks.cz. Cena se 
odvíjí mimo jiné od počtu dětí a lektorů, jazyka výuky. Pokud máte skupinku výrazně menší/větší, 
neváhejte nás kontaktovat, abychom projednali případné úpravy.  
 

Název 
programu Popis Věk Počet dětí Délka v 

min Cena v Kč Počet 
lektorů 

Programy pořádané přímo VE VAŠÍ ŠKOLCE 

Pohádkový 
park 

Postavíme zábavní pohádkový park 
se spoustou atrakcí a učíme se 

chápat, jak funguje pohyb, 
rovnováha či měření vzdáleností. 

Zdokonalujeme prostorovou 
orientaci, komunikaci a řešíme 

problémy. 

3-6 let 
10 dětí  

60 
1500,- 

2 

Max. 20 
dětí 2490,- 

Cesta za 
dobrodružství

m 

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. 

3-6 let 

10 dětí 

60 

1500,- 

2 

Max. 20 
dětí 2490,- 

Předškoláci: 
Jednoduché 

stroje 

Mladí mechanici sestavují krok za 
krokem jednoduché modely 

převodů, páky, kladky či kola. 
Tvoříme např. plachetnici, 

houpačku nebo např. káču. Na 
pokusech se silami, gravitací a 

rovnováhou se učíme předvídat a 
testovat chování modelů, stanovit a 

sdílet vlastní závěry a hlavně se 
bavíme! 

5-6 let Max. 10 45 1290,- 1 

Předškoláci: 
Veselá 

matematika 

Děti řeší pomocí hry jim blízké 
matematické problémy. Tématy 
jsou např. sport nebo říše zvířat. 

Názorná práce s kostkami motivuje 
k přemýšlení, utvářejí představy o 

množství a vede k osvojení si 
základních početních operací. 

5-6 let Max. 10 45 1290,- 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V případě, že se rozhodnete dojít na program do našeho centra, budou mít děti starší 4 let možnost 
využít také naši hernu. Program můžeme opět realizovat v anglickém jazyce. Pokud máte skupinku 
výrazně menší/větší, neváhejte nás kontaktovat, abychom projednali případné úpravy. Větší skupinky 
rozdělujeme na poloviny – zatímco si první hraje v herně, druhé prochází programem. V herně můžete 
a nemusíte trávit čas, vše je na naší domluvě a vašich časových možnostech.  
 

Název programu Popis Věk Počet 
dětí 

Délka v 
min Cena v Kč Počet 

lektorů 

Programy pořádané u nás V CENTRU 

Pohádkový park 

Postavíme zábavní pohádkový 
park se spoustou atrakcí a učíme 

se chápat, jak funguje pohyb, 
rovnováha či měření vzdáleností. 

Zdokonalujeme prostorovou 
orientaci, komunikaci a řešíme 

problémy. 

3-6 let Max. 
25 45 2290,- 2 

Cesta za 
dobrodružstvím 

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. 

3-6 let Max. 
25 45 2290,- 2 

Předškoláci: 
Jednoduché 

stroje 

Mladí mechanici sestavují krok za 
krokem jednoduché modely 

převodů, páky, kladky či kola. 
Tvoříme např. plachetnici, 

houpačku nebo např. káču. Na 
pokusech se silami, gravitací a 

rovnováhou se učíme předvídat a 
testovat chování modelů, stanovit 
a sdílet vlastní závěry a hlavně se 

bavíme! 

5-6 let Max. 
25 45 2290,- 2 

Předškoláci: 
Veselá 

matematika 

Děti řeší pomocí hry jim blízké 
matematické problémy. Tématy 
jsou např. sport nebo říše zvířat. 

Názorná práce s kostkami 
motivuje k přemýšlení, utvářejí 
představy o množství a vede k 

osvojení si základních početních 
operací. 

5-6 let Max. 
20 45 1990,- 2 

 
 
 


