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ROBOTYKA DLA JUNIORA 
MIEJSCY INŻYNIEROWIE

Zbudujmy razem MIASTO!

Istnieje wiele różnych rodzajów prac inżynierskich, ale
budowanie jest jedną z najbardziej zabawnych! Jakie
byłoby miasto bez architektów i inżynierów, gdzie jedni
tworzą projekty, a drudzy mając umiejętności
budowania, potrafią je zrealizować?

Uczestnicy wykorzystując umiejętności inżynierskie
i architektoniczne oraz klocki LEGO®, zbudują wy-
jątkowe modele związane tematycznie z miastem.

Na naszej półkolonii tylko wyobraźnia jest ograni-
czeniem! Czy jest możliwe zbudowanie wieżowca
wyższego niż same dzieciaki? Sprawdzimy to J !!!

Mamy nadzieję nauczyć dzieci również planowania
przestrzennego, tak aby ich miasto z klocków było
przyjazne dla ‘bricksowych’ mieszkańców.

26.06 – 30.06



KOMIKS KREATOR

Część dzieci czytało komiks z bohaterami Marvela, 
Kaczorem Donaldem, Garfieldem lub polskie: Kajko i 
Kokosz czy Tytus, Romek i Atomek. Zapewne czytajac̨ 
je, niejednokrotnie miały własny, oryginalny pomysł na 
swój komiks. Jeżeli tak, to nasze półkolonie sa ̨ po to, 
aby urzeczywistnić to marzenie! 

Podczas kampu „KOMIKS KREATOR” dzieci zapoznaja ̨ 
sie ̨ ze światem komiksu, jego historią oraz róz ̇nymi 
jego formami. Każdego dnia realizujemy inny motyw 
przewodni komiksu tak, aby cała przedstawiona historia 
miała ciekawe zwroty akcji i wciag̨ała czytelnika. 

Dzie ̨ki funkcji, łączenia ilustracji ze słowami, intuicyjne 
oprogramowanie LEGO®, pomoże dzieciom w łatwy 
sposób tworzyć historie z juz ̇ istniejac̨ej grafiki lub 
umożliwi przygotowanie własnorec̨znie wykonanej 
scenografii. Tworzenie komiksów nigdy nie było tak 
proste!

03.07 – 07.07



MOVIE MAKING 
MINECRAFT

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 bohaterowie
kultowej gry MINECRAFT.

10.07 – 14.07



ROBOTYKA DLA JUNIORA
BAT LEAGUE

Zabierzemy dzieci na przygodę do miasta, w którym
rządzi niebezpieczny JOKER.

Na szczęście jest BATMAN, który wychodzi każdej
nocy, aby walczyć ze złoczyńcami! Dzieci będą budować
modele związane z tym legendarnym bohaterem, będą
realizować misje, tak aby pomóc BATMANOWI
zaprowadzić porządek w mieście.

Możemy zagwarantować rozwój wyobraźni, zwiększenie
umiejętności budowania i zaszczepienie pasji do walki
dobra ze złem J wykorzystując postać człowieka-
nietoperza i jego przyjaciół.

Wszystko to zrealizujemy na naszych półkoloniach.
17.07 – 21.07



24.07 – 28.07

MOVIE MAKING 
STAR WARS & MINECRAFT

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 bohaterowie
kultowej serii filmów STAR WARS oraz bohaterowie
niesamowitej gry MINECRAFT.



31.07 – 04.08

ROBOTYKA DLA JUNIORA
JURASSIC LAND

Zabierzemy dzieci w podróż do odległych czasów, kiedy
to na ziemi żyły dinozaury. Zaprezentujemy i opowiemy
dzieciom o świecie, który je z całą pewnością
fascynuje, ale nie jest im do końca znany: dzika
przyroda i odmienne zwierzęta, które wówczas
panowały na ziemi.

Wspólnie z dziećmi odwzorujemy JURASSIC PARK przy
użyciu klocków LEGO®. Poznamy i zbudujemy wiele
gatunków dinozaurów m.in. Tyranozaur, Plezjozaur,
Apatozaur, Pteranodon.

Czy udałoby nam się zaprzyjaźnić z jakimś gatunkiem?

Wszystko to sprawdzimy na naszych półkoloniach.



MOVIE MAKING 
MINECRAFT

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 bohaterowie
kultowej gry MINECRAFT.

21.08 – 25.08



KOMIKS KREATOR

Część dzieci czytało komiks z bohaterami Marvela, 
Kaczorem Donaldem, Garfieldem lub polskie: Kajko i 
Kokosz czy Tytus, Romek i Atomek. Zapewne czytajac̨ 
je, niejednokrotnie miały własny, oryginalny pomysł na 
swój komiks. Jeżeli tak, to nasze półkolonie sa ̨ po to, 
aby urzeczywistnić to marzenie! 

Podczas kampu „KOMIKS KREATOR” dzieci zapoznaja ̨ 
sie ̨ ze światem komiksu, jego historią oraz róz ̇nymi 
jego formami. Każdego dnia realizujemy inny motyw 
przewodni komiksu tak, aby cała przedstawiona historia 
miała ciekawe zwroty akcji i wciag̨ała czytelnika. 

Dzie ̨ki funkcji, łączenia ilustracji ze słowami, intuicyjne 
oprogramowanie LEGO®, pomoże dzieciom w łatwy 
sposób tworzyć historie z juz ̇ istniejac̨ej grafiki lub 
umożliwi przygotowanie własnorec̨znie wykonanej 
scenografii. Tworzenie komiksów nigdy nie było tak 
proste!

28.08 – 01.09
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CENA
549 zł

CENA FIRST MINUTE*
499 zł

* Cena promocyjna obowiązuje przy rezerwacji i wpła-
cie zaliczki w wysokości 200 zł do dnia 05.06.2017
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W CENIE PÓŁKOLONII
• Animacje realizowane przez 2 animatorów
• Opiekę w godzinach 8:00 – 17:00
• Pełne wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek oraz

woda, soki, słone i słodkie przekąski, owoce
• Warsztaty zgodne z tematem półkolonii wraz

z materiałami dydaktycznymi, sprzętem komputerowym
i odpowiednim oprogramowaniem

• Zabawy i gry planszowe
• Dostęp do ogrodzonego ogródka i placu zabaw
• Wyjście na zajęcia sportowe poza Centrum B4K
• Pamiątkowy dyplom i upominek BRICK4KIDZ
• Ubezpieczenie NNW

MIEJSCE PÓŁKOLONII
CENTRUM B4K ul. Brzozowa 44/2; 52-200 Wysoka (Wrocław)

KONTAKT i REZERWACJA 
wroclaw@bricks4kidz.com | +48-733-288-492
* Rezerwujemy sobie prawo do zmian w terminach i tematach półkolonii 


