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JĘZYKOWE ZABAWY 

Edukacyjna NIESPODZIANKA  
na każdym turnusie 

Aktywności ruchowe  

KLOCKI 



MINIOStwory  
[NOWOŚĆ] 

 

Szaleństwo ‘minionkowe’ wśród dzieci nie mija, więc i u nas 
nie mogło zabraknąć półkolonii, której głównymi 
bohaterami będą te prześmieszne stworzenia.  
 
Dzieci, będą miały niepowtarzalną okazję stworzyc ́ 
własnego, niepowtarzalnego Minionka Bricks 4 Kidz.  
Jak będzie miał na imię?  
Czym będzie się wyróżniał spośród miliona pozostałych 
żółtych stworów?  
Czy będzie miał jakąś supermoc?  
To wszystko zależy od Was. 
 
Najważniejszym zadaniem będzie stworzenie załogi „M”, 
która każdego dnia będzie walczyła o swoją planetę, ze 
strasznymi potworami Lego®.  

5-8 lat 

26-30 czerwiec, 17-21 lipiec,  
7-11 sierpień 



WYPRAWA  
[NOWOŚĆ] 

  

Dzieci będą poznawać każdy z kontynentów z perspektywy 
występujących na nich budynków, miejsc i klęsk 
żywiołowych.  
 
Wcielą się w rolę agenta Wally'ego, który za pomocą 
różnych obiektów, pojazdów stworzonych z klocków Lego 
będzie zaliczał kolejne misje na wszystkich kontynentach. 
  
Taka Wyprawa tylko u nas! 
 
Zapisz swoje dziecko na zajęcia i podziwiaj jak rozwija w 
sobie zachowania społeczne i emocjonalne takie jak: praca 
w zespole, wzajemna komunikacja i koncentracja na 
zadaniu. 
 

5-8 lat 

3-7 lipiec, 24-28 lipiec,  
21-25 sierpień 



NINJA 
[NOWOŚĆ] 

 

Naprzód młodzi wojownicy Ninja!  

Bądźcie gotowi aby bronić honoru i walczyć o pokój!  

Zespół Ninja będzie miał ważną rolę do odegrania, 
wykorzystując wyjątkowe umiejętności, samodyscyplinę i 
odwagę.  

Dołącz do zespołu Ninja i wspomóż ich budując specjalne 
świątynie, pojazdy, smoki i urządzenia z klocków LEGO®. 
Wykorzystuj wszystkie możliwe materiały od zwykłych 
klocków, po mechanizmy z zębatkami, silniczki.  

Wyobraźnia i kreatywność będą w cenie i pozwolą zatopić 
się w wyjątkowym świecie tych wojowników. 

5-8 lat 

10-14 lipiec,  
31 lipiec – 4 sierpień 

 



MOVIE MAKING 
  

Dzieci krok-po-kroku poznają tajniki przygotowania i produkcji 
animacji poklatkowych, budują swój własny scenariusz, 
scenografię, animują postacie, dokonują montażu całości 
materiału produkując swój własny film. Wszystko za pomocą 
prostego i intuicyjnego w obsłudze programu komputerowego. 
  
„Movie making” to najlepszy sposób na rozwój kreatywnego 
myślenia, ale także nauka ważnych zachowań związanych z 
organizacją czasu i miejsca pracy. 
  
Tematem przewodnim animacji będą kultowi bohaterowie: 
SUPERMAN, IRONMAN, KAPITAN AMERYKA, HULK… 

9-12 lat 

26-30 czerwiec, 10-14 lipiec,  
24-28 lipiec, 21-25 sierpień 



KOMIKS KREATOR 
[NOWOŚĆ] 

 

Pewnie częśc ́ dzieci czytało komiks z bohaterami Marvela, 
Kaczorem Donaldem, Garfieldem lub kultowe polskie 
serie: Kajko i Kokosz czy Tytus, Romek i Atomek.  
czytając je, niejednokrotnie miały własny, oryginalny 
pomysł na swój komiks. Jeżeli tak, to nasze półkolonie sa ̨ 
po to, aby urzeczywistnic ́ to marzenie! 
  
Podczas półkolonii „Komiks Kreator” dzieci zapoznają się 
ze światem komiksu, jego historią oraz różnymi jego 
formami. Każdego dnia realizujemy inny motyw przewodni 
komiksu tak, aby cała przedstawiona historia miała 
ciekawe zwroty akcji i wciągała czytelnika w stworzoną 
lekturę.  
Dzięki funkcji, łączenia ilustracji ze słowami, intuicyjne 
oprogramowanie Lego®, pomoże dzieciom w łatwy sposób 
tworzyć historie z już istniejącej grafiki lub umożliwi 
przygotowanie własnoręcznie wykonanej scenografii. 
Tworzenie komiksów nigdy nie było tak proste!  
. 

9-12 lat 

3-7 lipiec, 17-21 lipiec,  
31 lipiec - 4 sierpień  



Zaprogramuj Dash’a 
[NOWOŚĆ] 

PROGRAMOWANIE? KODOWANIE? Tych umiejętności 
będziemy potrzebować w przyszłości bardziej, niż nam się 
wydaje.  
Po to stworzyliśmy unikalne półkolonie, w trakcie, których 
dzieciaki będą w formie kreatywnej zabawy programować 
2 prześmieszne, innowacyjne roboty DASH® & Dot ® 
Roboty zostały wymyślone w Dolinie Krzemowej i podbijają 
kolejne kraje na świecie. Kolej na Polskę  
 
Połączenie zabawy robotami DASH® & Dot®, specjalnymi 
akcesoriami, ...klockami LEGO® oraz aplikacjami stanowi 
idealny sposób wprowadzenie dzieci w świat 
programowania. 
 
Elementy tego nowego SUPER JĘZYKA będą obowiązkowe 
w szkołach podstawowych już od nowego roku szkolnego. 
Zacznij już dzisiaj z nami . 7-10 lat 

7-11 sierpień 



Cena: 
 

490 pln 
First minute* 

490 pln 445 pln 
 
 

* Cena promocyjna obowiązuje przy rezerwacji 
dokonanej do 02.06.2017 
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Co zapewniamy w cenie: 
• EDUKACJĘ PRZEZ ZABAWĘ! 
• opiekę przeszkolonych instruktorów/ animatorów/ lektorów 

w godzinach 7:30 – 16:30 
• wyżywienie: II śniadanie, obiad, podwieczorek, woda 

mineralna, soki, słone i słodkie przekąski, owoce 
• materiały dydaktyczne, sprzęt komputerowy wraz z 

odpowiednim oprogramowaniem 
• gry i zabawy 
• codzienną dawkę języka angielskiego ze szkołą English Club 
• aktywności ruchowe: gimnastyka/spacer/taniec 
• wyjście do kina/ muzeum/teatru/ jogę śmiechu z Pauliną 

Kawą z LIFE ROOTS 
• pamiątkowy dyplom i upominek B4K 
• niespodziankę edukacyjną na każdym turnusie  
• ubezpieczenie NNW 
• wszystkie turnusy zostaną zgłoszone do kuratorium MEN 

 
MIEJSCE: CENTRUM KREAKTYWNOŚCI B4K ul. Słowackiego 16 
[pasaż Rzeszów] 
Nie zwlekaj i zafunduj dziecku KREATYWNĄ półkolonię. 
Kontakt: 796 535 305, email: rzeszow@bricks4kidz.com 
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