
Інформація для друзів з України 
Давайте разом побудуємо велике місто з лего! Як великий? Досить мати дороги, 
залізниці, аеропорти та порти, автомобілі, літаки, потяги та кораблі, вокзали, будівлі і 
навіть вежі й площі – у нас справді достатньо готових кубиків ніг. Не обійдеться і 
спортсмени – баскетбольне, футбольне поля та хокейний стадіон є частиною міста. 

Однак, оскільки місто будується з конструктора Lego, ми повинні побудувати окремі 
будівлі за три прекрасні дні. Однак ми не тільки будемо будувати, ми можемо також 
грати з побудованим містом. 

А коли через три дні місто закінчиться, на четвертий день ми його покажемо всім 
навколо, бо кожне місто прекрасне (абсолютно кожне місто оригінальне). 

 

Legoprojekt підтримує дитячу творчість і вказує на важливі життєві принципи через 
біблійні історії. За допомогою ляльок і кубиків для ніг ми наближаємо дітям деякі з 
багатьох біблійних історій. В ігровій формі діти вчаться співпрацювати та допомагати 
один одному, адже ми будуємо спільне місто! Діти можуть будувати будівлі за власною 
уявою або за інструкціями та підготовленими наборами. 

Якщо дітям це потрібно, інструктори допомагають їм у будівництві. 

 

Legoprojekt подорожує по різних місцях Чехії та Словаччини, щоб діти віком 6-12 років 
могли побудувати своє містечко розміром 8 х 3,5 метра. 

Тому, щоб ви могли насолоджуватися цим, у період з 26 квітня по 29 квітня ми будемо 
LEGO CITY на Бедрнова, 1 у нашому центрі дозвілля. 

Як може виглядати таке містечко Lego ви можете побачити у фотогалереї чи 
відеогалереї. 

 

Якщо ви хочете зареєструвати свою дитину, натисніть на форму реєстрації. 

Місткість обмежена до 10 дітей з України 

Вартість: для українських дітей БЕЗКОШТОВНО. 

Для дітей надаються закуски. 

Діти з тобою: рішучість будуватися, страховка, тапочки. 

Батьки запрошуються на захід (простір не тільки розбудовують, а й проводять час за 
смачною кавою з можливістю поділитися життям, радощами та втратами навчання чи 
просто відпочити) 

 

Розклад заходу: 

- 26. - 28. 4. Будівництво LEGO City завжди з 15:30 до 19:30 

- 29. 4. ВІДКРИТТЯ міста о 15:30 (разом з відеопрезентацією, вікториною та розіграшем) 


