
Program je určený pre deti od 3-5 rokov, pre predškolské deti, ktoré sú prirodzenými 
staviteľmi. Vďaka obľúbenej stavebnici DUPLO® sa deti oboznámia s rôznymi témami, ako 
sú zvieratá, vesmír, morský život, rozprávky alebo hrdinovia. Získajú veľa poznatkov, veľa 
sa naučia a samozrejme všetko si postavia a vyskúšajú.

MALÝ KONŠTRUKTÉR

AKO JE KURZ ORGANIZOVANÝ
Veková kategória: 3 – 5 rokov
Dni a čas výučby: podľa záujmu
Intenzita: 1 x týždenne po 60 minút
Počet  hodín | trvanie: 10 vyučovacích hodín |10 
týždňov
Počet detí v skupine: 8 – 10
Metodika: Brick by Brick
Miesto konania: KreaTivO
TN, Gen. M. R. Štefánika 379
Cena: 89,00 €  ďalší súrodenec so zľavou 10 %

AKÉ SÚ VÝHODY TOHTO PROGRAMU
• Deti sa zoznámia s rôznymi témami 
 a na postavenom modeli pochopia ich 
 fungovanie
• Témy sú predstavené cez príbeh 
 alebo rozprávku
• Skladaním sa deti učia povoliť uzdu
 svojej tvorivosti a fantázii
• Precvičujú si priestorové vnímanie 
 a matematické zručnosti
• Vnímajú základy dizajnu a proporčnosti
• Oboznamujú sa s konštrukčnými súvislosťami
• Zlepšia si jemnú motoriku a komunikáciu
• Naučia sa pracovať s plánikmi a stavať 
 podľa nich
• A TO VŠETKO POČAS HRY!

Program je určený pre deti od 6 - 12 rokov.  Mladšie deti (6 -8) rokov sa orientujú na 
jednoduchšie modely, staršie zase na komplikovanejšie - od dopravných prostriedkov po 
robotiku. Postavený model z kociek LEGO®  si deti zapoja na motor a on ožije. To je 
najväčšou motiváciou detí a väčšina modelov je takto zostavená.

VEĽKÝ INŽINIER

Počas 2 hodín sa v našom kreatívnom centre deti zabavia a zahrajú pod taktovkou skúsených 
animátorov. Program je vedený podľa presného harmonogramu a dramaturgie, aby si deti 
užili oslavu tak, ako sa patrí. Samozrejme nebude chýbať ani torta, osvieženie a hory kociek 
LEGO®.

NARODENINOVÉ OSLAVY
S KOCKAMI LEGO®

Program Voľná hra s kockami LEGO® je určený deťom, ktoré sa chcú prísť s kockami 
LEGO® k nám zahrať len tak, postaviť si model podľa vlastnej fantázie, bez modelového 
plánu. A ak si s niečím nebudú vedieť poradiť, naši lektori ich radi usmernia. Vy si zatiaľ 
môžete oddýchnuť,  prečítať časopis alebo zbehnúť na stretnutie s priateľmi.

VOĽNÁ HRA
S KOCKAMI LEGO®

AKO JE PROGRAM ORGANIZOVANÝ
Dni a časy:  soboty a nedele o 13:30 a 16:00 hod.
Trvanie:  2 hodiny
Počet detí v skupine:  do 6, do 10 a do 15
Metodika: Brick by Brick
Miesto konania: KreaTivO,
TN, Gen. M. R. Štefánika 379
Cena: Narodeninová oslava do 6 detí - 2 hod.: 99,00 € *
Narodeninová  oslava do 10 detí - 2 hod.: 140,00 € *
* Cena zahŕňa iba nápoje, ostatné občerstvenie a tortu 

Vám zabezpečíme v prípade potreby po dohode
V CENE JE ZAHRNUTÉ: Výzdoba, Prenájom 

kreatívneho centra,  Animátor / Lektor,  
Darček oslávencovi a gratulantom,  
Nápoje a detské šampanské

AKÉ SÚ VÝHODY TOHTO PROGRAMU
• Množstvo tém na vybranie – 

prispôsobíme oslavu podľa preferencií
• Zábava plná aktivít pre deti pod taktovkou 

skúsených animátorov
• Rodičia sú na oslave prítomný a môžu si oddýchnuť 
 a porozprávať sa
• Deti prirodzene socializujeme, aby si prehĺbili 
 vzťahy s kamarátmi
• Naše centrum je vhodne vybavené, bezpečné 
 a príjemné
• Dokážeme zabezpečiť tortu a občerstvenie 
 podľa Vašich predstáv
• A upratovanie po oslave nechajte na nás !

AKO JE KURZ ORGANIZOVANÝ
Veková kategória:  4 – 12 rokov
Dni a čas výučby:  podľa záujmu
Trvanie:  60 minút

Počet detí v skupine:  max. 15
Metodika: Brick by Brick
Miesto konania: KreaTivO,
TN, Gen. M. R. Štefánika 379

Cena: 6,00 € dieťa,   ďalší súrodenec 
so zľavou 40 %

4,00 €  dieťa, účastník kurzov MK a VI
1,50 € dospelá osoba

AKÉ SÚ VÝHODY TOHTO PROGRAMU
• Program funguje na báze „free play“ – je 

otvorený pre kohokoľvek.
• Deti si môžu  z množstva kociek určených pre voľnú 
 hru postaviť model podľa svojej fantázie.
• Rodičia môžu byť celý čas prítomní alebo si 
 odbehnúť na nákup alebo stretnutie.
• Naše centrum je vhodne vybavené, bezpečné a 
 príjemné.
• Supervízia a asistencia je zabezpečená skúseným 
 lektorom.

AKO JE KURZ ORGANIZOVANÝ
Veková kategória: 6 – 12 rokov

Dni a čas výučby: podľa záujmu
Intenzita: 1 x týždenne po 60 minút
Počet  hodín | trvanie: 10 

vyučovacích hodín |10 týždňov
Počet detí v skupine: 8 – 12

Metodika: Brick by Brick
Miesto konania: KreaTivO,
TN, Gen. M. R. Štefánika 379
Cena: 89,00 €  ďalší súrodenec so zľavou 10 %

AKÉ SÚ VÝHODY TOHTO PROGRAMU
• Deti si osvoja základné princípy mechaniky,
 inžinieringu a techniky a na postavenom modeli
 pochopia ich fungovanie
• Skladaním deti povolia uzdu svojej tvorivosti 
 a fantázii
• Precvičujú si priestorové vnímanie a matematické 
 zručnosti
• Oboznamujú sa s fyzikálnymi zákonmi
• Modely sú napojiteľné na motor, deti si vyskúšajú 
 funkčnosť
• Naučia sa pracovať s plánikmi a stavať podľa 
 nich
• A TO VŠETKO POČAS HRY!

KreaTivO, s.r.o.
Gen. M.R.Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín (oproti OC MAX)

tel.: 0915 863 688, 0918 883 505  |  mail: kreativotn@gmail.com
  Kreativo sro


