
  



  

MINING & CRAFTING
[5.07-9.07      9.08-13.08]

Minecraft to kultowa gra polegająca na budowaniu świata 
za pomocą sześcianów. Podczas półkolonii dzieci 

wcielą się w rolę architektów świata 3D. 

Za pomocą klocków LEGO® 
stworzą niesamowitą przestrzeń i wypełnią ją postaciami 
Steve’a, Skeleton'a a nawet Enderman'a. Każdego dnia 
dzieci będą musiały stawić czoła nowym wyzwaniom, 
budując modele i tworząc kluczowe elementy z gry. 



  

KOMIKS KREATOR
 [5.07-9.07    26.07-30.07    9.08-13.08]

 

Klocki Lego® wyruszają w kosmos!

Dołącz do naszej galaktycznej podróży podczas, której 
odwiedzimy Księżyc, gwiazdy oraz planety Układu 

Słonecznego.

Podczas półkolonii grupa młodych astronautów stworzy 
kosmiczne komiksy!  Dzieki funkcji, łaczenia ilustracji ze 

słowami, intuicyjne oprogramowanie Lego®, pomoze 
dzieciom w łatwy sposob tworzyć historie z juz istniejacej 

grafiki lub umozliwi przygotowanie własnorecznie 
wykonanej scenografii. Tworzenie komiksow nigdy nie 

było tak proste!



  

SUPER HERO ACADEMY
[12.07-16.07   2.08-6.08  23.08-27.08]

Ekscytujący tydzień budowania świata Super bohaterów 
za pomocą klocków LEGO®. Dzieci poznają 

wszystkich wyjątkowych i kultowych bohaterów, 
obrońców kosmosu. Będą odkrywać ich super moce, 

budować pojazdy i uczestniczyć w misjach obronnych 
przed antybohaterami.

Gotowi by zostać Supermanem, Wonder Woman, 
Hulkiem, Ironmanem, czy Spidermanem?



  

MOVIE MAKING
[12.07-16.07    2.08-6.08  23.08-27.08]

Czy może być lepsza pamiątka z wakacji niż autorski film 
nakręcony z przyjaciółmi? 

Podczas półkolonii dzieci krok – po – kroku poznają 
tajniki produkcji animacji poklatkowych, stworzą własny 
scenariusz, zbudują scenografie, zaanimują bohaterów i 

dokonają montażu całości materiału produkując swój film.

Tematem przewodnim animacji będzie kultowa gra 
Minecraft. 



  

NINJA
[19.07-23.07     16.08-20.08]

Naprzód młodzi wojownicy Ninja! Bądźcie gotowi aby 
bronić honoru i walczyć o pokój! 

Dołącz do zespołu Ninja i wspomóż ich budując specjalne 
świątynie, pojazdy, smoki i urządzenia z klocków 

LEGO®. Na półkolonii wykorzystamy wszystkie możliwe 
materiały od zwykłych klocków, po mechanizmy z 

zębatkami i silniczkami. 



  

VIDEO GAME DESIGN
[19.07-23.07      16.08-20.08] 

Dzieci są fanami gier komputerowych, ale 
stworzenie  własnej gry to marzenie wielu i wielka 

frajda, a jeżeli dodamy do tego, że całość akcji 
dzieje się w świecie LEGO® to atrakcyjność tylko 

rośnie.

My dajemy taką szansę. Młodzi projektanci gier 
myślą kreatywnie i wspólnie pracują nad 

stworzeniem własnych gier wideo. Każdy dzień 
stopniowo uczy bardziej zaawansowanych 

możliwości w zakresie programowania własnej gry.



  

PODWODNY ŚWIAT
 [26.07 – 30.07]

 

Wyrusz w podróż w nieznany podmorski świat. Podczas 
półkolonii dzieci wcielą się w role Lego® nurków, 

każdego dnia odkrywając pasjonujące tajemnice rafy 
koralowej i życia jej mieszkańców. 

Gdzie znajdziemy ośmiornice? Co jedzą kraby? Czy 
płaszczki są groźne? Wszystkie odpowiedzi poznamy na 

naszych półkoloniach. Zbuduj z nami morski świat!!



  

Cena:

620 zł

First minute*

560 zł

* Cena promocyjna obowiązuje przy rezerwacji dokonanej do 31.05.2021 r.



  

Co zapewniamy w cenie:
• opiekę w godzinach 7:30 – 16:30 przez wykwalifikowaną kadrę
• wyżywienie: II śniadanie, obiad, podwieczorek, wodę mineralną, 

owoce
• warsztaty zgodnie z wybranym tematem + materiały dydaktyczne
• gry i zabawy na świeżym powietrzu
• warsztat z programowania robotów Dash&Dot
• seans filmowy z popcornem, chrupkami kukurydzianymi  
• dodatkowy warsztat kreatywny [laboratorium chemiczne lub 

warsztaty  mydlarskie lub warsztaty balonowe]
• wycieczka do Epi-Centrum Nauki [w zależności od obostrzeń]
• półkolonijny t-shirt Bricks4Kidz, pamiątkowy dyplom
• ubezpieczenie NNW

MIEJSCE: WYDZIAŁ NAUK O EDUKACJI UwB  ul. Świerkowa 20

Nie zwlekaj i zafunduj dziecku KREATYWNE półkolonie.

      Kontakt: 690 338 383 ,      e-mail: bialystok@bricks4kidz.com



  

Zapytaj swojego pracodawcę o 
możliwość dofinansowania 

półkolonii Twojej pociechy…

Jeżeli jest taka możliwość to wiedz, że jednym z wymogów 
stawianych przez pracodawców jest zaświadczenie 

potwierdzające  zgłoszenie półkolonii  do Kuratorium 
Oświaty.

WSZYSTKIE nasze półkolonie letnie zgłaszamy do:
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