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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 znany: dzika przyroda i niebezpieczne zwierzęta,
którewówczas 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 udałobynamsię zaprzyjaźnić z jakimś gatunkiem?

Wszystko to sprawdzimyna naszychwarsztatach.

26	- 30	czerwca

5-8	lat



OLIMPIADA	
Igrzyska Olimpijskie ekscytują cały świat. Fani na całym
świecie zawsze czekają z niecierpliwością na to wydarzenie,
w związku z tym, postanowiliśmy przygotować coś dla
najmłodszych:OlimpiadaBricks 4 Kidz.

Dzieci podczas tygodniowego spotkania zapoznają się z
historią Igrzysk, obiektami olimpijskimi i poszczególnymi
dyscyplinami sportowymi jakie towarzyszą temu
wydarzeniu.

Zadaniem dzieci będzie ‘zorganizowanie’ olimpiady z
wykorzystaniem klocków Lego® z nietypowymi
dyscyplinami, własnym regulaminem oraz zasadami.

Czy można zorganizować wyścigi saneczkowe na piasku?

Podczas ‘bricksowych’ Igrzysk będziewszystkomożliwe.

10	– 14	lipca	

5-8	lat



BAT	LEAGUE	

Zabierzemy dzieci w 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
misję, aby pomóc Batmanowi zaprowadzić porządek w
mieście.

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

Wszystko to sprawdzimyna naszychwarsztatach.

17	– 21	lipca

5-8	lat



KOMIKS	KREATOR

Pewnie część dzieci czytało komiks z bohaterami Marvela,
Kaczorem Donaldem, Garfieldem lub kultowe polskie
serie: Kajko i Kokosz czy Tytus, Romek i Atomek.
Zapewne czytając je, niejednokrotnie miały własny,
oryginalny pomysł na swój komiks. Jeżeli tak, to nasze
warsztaty są po to, abyurzeczywistnić tomarzenie!

Podczas kampu „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 czytelnikaw 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 komiksównigdynie było tak proste!9-12	lat

3-7	lipca	/	24-28	lipca
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499	zł

First	minute*
449	zł

*	Cena	promocyjna	obowiązuje	przy	rezerwacji	
dokonanej	 do	5.06.2017	lub	przy	zapisie	2	dzieci.
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Co	zapewniamy	w	cenie:
• opiekę	przeszkolonych	2	animatorów	w	godzinach	8:00	–

16:30
• wyżywienie:	II	śniadanie,	obiad,	podwieczorek,	woda	

mineralna,	soki,	 słone	i	słodkie	przekąski,	owoce
• warsztaty	zgodne	z	tematem	warsztatu	wraz	z	materiałami	

dydaktycznymi,	 sprzętem komputerowym	 i	odpowiednim	
oprogramowaniem	

• warsztaty	z	języka	angielskiego	 (codziennie),
• gry	i	zabawy	[planszowe]	oraz	ruch	na	świeżym	powietrzu,
• seans	filmowy
• upominek	 &	pamiątkowy	dyplom
• ubezpieczenie	NNW

MIEJSCE:	OLD	SCHOOL	Szkoła	 Językowa	ul.	Śródmiejska	16,	
64-920	Piła

Nie	zwlekaj	i	zafunduj	dziecku	KREATYWNE	wakacje.

Kontakt	603	173	894,	email:	pila@bricks4kidz.com
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