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MINIOStwory 

Szaleństwo ‘minionkowe’ wśród dzieci nie mija, więc i u 
nas nie mogło zabraknąć półkolonii, której głównymi 
bohaterami będą te prześmieszne stworzenia. 

Dzieci, będą miały niepowtarzalną okazję stworzyc ́
własnego, niepowtarzalnego Minionka Bricks 4 Kidz. 
Jak będzie miał na imię? 
Czym będzie się wyróżniał spośród miliona pozostałych 
żółtych stworów? 
Czy będzie miał jakąś supermoc? 
To wszystko zależy od Was.

Najważniejszym zadaniem będzie stworzenie załogi „M”, 
która każdego dnia będzie walczyła o swoją planetę, ze 
strasznymi potworami Lego®. 

6-8 lat

14 – 18.01.2019



ZWIERZĘTA ŚWIATA 

Dzieci poprzez budowę specjalnych modeli z klocków Lego 
będą poznawać najbardziej dziwne, często nieznane 
zwierzęta żyjące w różnych częściach świata. 

Prowadzić będą 'Dzienniczek podróżnika', w którym 
rozwiązywać będą zadania związane ze światem zwierząt. 

Na koniec każdy z uczestników uzyska dyplom małego 
znawcy zwierząt, będąc specjalistą od zwierząt, o których 
istnieniu większość rówieśników a nawet wielu dorosłych 
nie ma pojęcia  

Czy są one groźne? A może bardzo przyjazne?
Wszystko na naszej półkolonii.

6-8 lat

21 – 25.01.2019



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

14 – 18.01.2019



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 gry MINECRAFT.

9-12 lat

21 – 25.01.2019
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Slajd 5

I1 Isabella; 25.10.2018



Cena:
545 PLN

First minute*
495 PLN

* Cena promocyjna obowiązuje przy rezerwacji 
dokonanej do 1 grudnia 2018r. OFERTA BYDGOSZCZ

ZIMA 2019



Co zapewniamy w cenie:
• opiekę przeszkolonych wychowawców w godzinach 

7:30 – 17:00
• wyżywienie: obiad, podwieczorek, woda mineralna, soki, 

słone i słodkie przekąski, owoce
• materiały dydaktyczne, sprzęt komputerowy wraz z 

odpowiednim oprogramowaniem
• gry i zabawy [planszowe]  / zajęcia plastyczne
• wyjście do teatru / parku trampolin 
• okolicznościowy t-shirt ‘Bricks4Kidz’ 
• pamiątkowy dyplom
• upominek B4K
• ubezpieczenie NNW

Nie zwlekaj i zafunduj dziecku KREATYWNE półkolonię.

Kontakt: 601 915 728, email: bydgoszcz@bricks4kidz.comOFERTA BYDGOSZCZ
ZIMA 2019



Miejsca:

1. Centrum Kreatywności B4K, 
ul.A.Mickiewicza 4/8B

2. Fordon – Szkoła Podstawowa 67,                         
…..ul. Kromera 11

Nie zwlekaj i zafunduj dziecku KREATYWNE półkolonię.

Kontakt: 601 915 728, email: bydgoszcz@bricks4kidz.com
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ZIMA 2019



Zapytaj swojego pracodawcę o 
możliwość dofinansowania 
półkolonii Twojej pociechy…

Jeżeli jest taka możliwość to wiedz, że jednym z wymogów
stawianych przez pracodawców jest zaświadczenie, że
półkolonie są zgłoszone do Kuratorium Oświaty.

WSZYSTKIE nasze półkolonie zimowe zgłaszamy do:
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