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JURASSIC LAND
[dzieci 5-8 lat]

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 znany: dzika przyroda i niebezpieczne zwierzęta,
które wówczas panowały na ziemi.

Wspólnie z dziećmi odwzorujemy Jurajski Świat przy użyciu
klocków Lego®. Poznamy i zbudujemy najpopularniejsze
gatunki dinozaurów m.in.: plezjozaur, apatozaur,
pteranodon.

Czy udałoby nam się zaprzyjaźnić z jakimś gatunkiem?

Wszystko to sprawdzimy na naszych półkoloniach.

5-8 lat

I Termin – 03.07 – 07.07
II Termin – 31.07 – 04.08



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 wyjątkowe
modele związane tematyczne z miastem.

Na naszej półkolonii tylko wyobraźnia jest ograniczeniem!
Czy jest możliwe zbudowanie do wieżowca wyższego niż
same dzieciaki? Sprawdzimy to ☺

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

5-8 lat

I Termin – 10.07 – 14.07
II Termin – 07.08 – 11.08



NINJA

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

I Termin – 17.07 – 21.07
II Termin – 21.08 – 25.08



WYPRAWA 

Dzieci będą poznawać każdy z kontynentów z perspektywy
występujących na nich budynków, miejsc i klęsk
żywiołowych.

Wcielą się z 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

I Termin – 26.06 – 30.06
II Termin – 24.07 – 28.07



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 bohaterowie
kultowej serii STAR WARS.

9-12 lat

I Termin – 17.07 – 21.07
II Termin – 21.08 – 25.08



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 będzie BATMAN i jego
przyjaciele.

9-12 lat

I Termin – 03.07 – 07.07
II Termin – 31.07 – 04.08



MŁODY ROBOTYK

Wszystkim młodym pasjonatom Robotyki oferujemy
półkolonię Lego® MINDSTORMS na której projektujemy
zaawansowane modele robotów z wykorzystaniem
silników, czujników, przekładni, kół, osi i innych
technicznych składników.

Dzieci będą mogły wcielić się w rolę saperów

rozbrajających bomby, twórców gier zręcznościowych,

kierowców formuły 1 lub dragstera, ale to nie wszystko…

dzieci zamienią się także w ‘treserów’ swojego psa,

tudzież szalonych naukowców tworzącego własny

kalkulator.

Wszystko w oparciu o zestawy Lego Mindstorms EV3 i

specjalne oprogramownie. Każdego dnia uczestników

czekają nowe misje i wyzwania.9-12 lat

I Termin – 26.06 – 30.06, II Termin – 10.07 – 14.07

III Termin – 24.07 – 28.07, IV Termin – 07.08 – 11.08



Cena:

420 PLN

First minute*
380 PLN

* Cena promocyjna obowiązuje przy rezerwacji 
dokonanej do 30 maja
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Co zapewniamy w cenie:
opiekę przeszkolonych • 2 animatorów w godzinach 8:00 – 17:00

wyżywienie: II śniadanie, obiad, podwieczorek, woda mineralna, soki, •

słone i słodkie przekąski, owoce

materiały dydaktyczne, sprzęt komputerowy wraz z odpowiednim •

oprogramowaniem

gry i zabawy w plenerze • – Wyspa Bolko to nieograniczone 

możliowści dla dzieci – plac zabaw, siłownia na świeżym 

powietrzu,jazda na rolkach, idealny teren do zajęć sportowych i tylko 

3 min drogi od naszego Centrum B4K

wyj• ście do parku linowego, na basen, do kina, na kręgle, rejs statkiem po 

Odrze ( 2 do wyboru na każdym turnusie – decydujemy wspólnie z 

dziećmi)

pamiątkowy dyplom•

upominek B• 4K

ubezpieczenie NNW•

MIEJSCE: CENTRUM  B4K ul. Powstańców Śląskich 28

Nie zwlekaj i zafunduj dziecku KREATYWNĄ półkolonię.

Kontakt: 792 855 600, email: opole@bricks4kidz.comOFERTA 
LATO 2017


