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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.



MŁODY ROBOTYK
MIEJSCY INŻYNIEROWIE

[dzieci 9 – 12 lat]
Wszystkim młodym pasjonatom Robotyki oferujemy 

półkolonie Lego® MINDSTORMS na których projektujemy 
zaawansowane modele robotów z wykorzystaniem 

silników, czujników, przekładni, kół, osi i innych 
technicznych składników. 

Uczestnicy wykorzystując umiejętności inżynierskie i 
architektoniczne oraz klocki LEGO®, zbudują wyjątkowe 

modele związane tematycznie z miastem.

Wszystko w oparciu o zestawy Lego Mindstorms EV3 i 
specjalne oprogramowanie. Każdego dnia uczestników 

czekają nowe misje i wyzwania.



LEGO TRANSFORMERSI
[dzieci 5-8 lat ] 

 
Przygotuj się na budowanie i odkryj, jak możesz z tych 

samych klocków zmienić zbudowany model w 
zupełnie w coś innego! Dzieciaki pokochają możliwość 

transformacji. Te niesamowite modele 2-w-1 będą 
obejmować roboty, pojazdy i wiele innych! 

Modele rozpalą w dzieciach ich wewnętrznego 
inżyniera, gdy wykorzystując swoją wyobraźnię, 
przekształcą swój model w coś wyjątkowego. 

Na półkolonii dzieci będą wykorzystywać kilka bardzo 
różnych zestawów klocków. Znajdą także wiele innych 

aktywności, takich jak BINGO, krzyżówki, a także 
związanych z popularnymi motywami kultowych 

Transformersów. 



KODOWANIE SCRATCH&DASH
[dzieci 9-12 lat]

 
PROGRAMOWANIE? KODOWANIE? 

Będziemy potrzebować tych umiejętności 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. 

Dodatkowo dzieci krok-po-kroku poznają tajniki 
przygotowania i produkcji gry komputerowej. Dzięki 

zastosowaniu programu SCRATCH, dzieci zostaną 
wprowadzone w świat programowania. 

Półkolonie te w doskonały sposób wpływają na rozwój 
takich cech jak: dokładność, cierpliwość; a to wszystko 

okraszone dużą ilością kreatywności! 



MINING&CRAFTING
ŚWIAT MINECRAFT

[dzieci 5-8 lat]

Zabierzemy dzieci w przygodę po świecie kwadratowych 
postaci i budynków wprost z gry Minecraft. 

Dzieci będą realizować zadania oraz budować modele 
związane z tą już legendarną grą. 

Możemy zagwarantować rozwój wyobraźni oraz 
umiejętności konstruowania budowli i postaci z 

wykorzystaniem LEGO® Classic oraz Technic. 



MOVIE MAKING HARRY POTTER
[dzieci 9-12 lat]

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 kultowa książka 
HARRY POTTER. Razem z dziećmi przeniesiemy się w 

świat magii...



SAFARI
[dzieci 5-8 lat] 

 
Dzieci poprzez budowę specjalnych modeli z klocków 

Lego® wyruszą na wyprawę do Afryki dzięki, której 
poznają naturalną przyrodę a zwłaszcza świat 

zwierząt. 
Nie omieszkamy również zawitać na Madagaskar.

Czy zwierzęta, które poznamy są groźne? A może 
bardzo przyjazne?

Taka Wyprawa tylko u nas!



MŁODY ROBOTYK ZWIERZĘTA
[9-12 lat]

 
Wszystkim młodym pasjonatom Robotyki oferujemy 

półkolonie Lego® MINDSTORMS na których projektujemy 
zaawansowane modele robotów z wykorzystaniem 

silników, czujników, przekładni, kół, osi i innych 
technicznych składników. 

Dzieci będą miały możliwość stworzenia ulubionych pupili: 
pieska, królika, chomika.

Wszystko w oparciu o zestawy Lego Mindstorms EV3 i 
specjalne oprogramowanie. Każdego dnia uczestników 

czekają nowe misje i wyzwania.



Cena regularna:
530 PLN

First minute*
500 PLN

* Cena promocyjna obowiązuje przy rezerwacji 
dokonanej do 31.05.2018r.

Co zapewniamy w cenie:
- opiekę w godzinach 7:00 - 17.00
- wyżywienie: II śniadanie, obiad, podwieczorek, woda mineralna 
oraz każdego dnia świeże owoce i warzywa
- wykwalifikowana kadra
- wyjście do kina oraz inne atrakcje 
- okolicznościowy T-shirt, pamiątkowy dyplom oraz        
upominek B4K
- materiał dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy wyraz z  
oprogramowaniem
- gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu 
- ubezpieczenie NNW
- nasze zajęcia są zgłoszone do Kuratorium Oświaty

MIEJSCE: CENTRUM KREAKTYWNOŚCI BRICKS4KIDZ
ul. Kręta 2 lok. 5, 15-345 Białystok

Nie zwlekaj i zafunduj dziecku KREATYWNĄ półkolonię.

Kontakt: 690 338 383, email: bialystok@bricks4kidz.com

mailto:biuro@bricks4kidz.com
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