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W DŻUNGLI

[5.07-9.07] 

Poznaj dżunglę z klockami LEGO® na naszej

ZUPEŁNIE NOWEJ półkolonii!

Podczas trwającej tydzień przygody dzieci

‘popłyną’ w dół Amazonki, wsiadając na wielką

łódź w poszukiwaniu sekretnego Drzewa Życia.

Po drodze napotkają wszystkie wspaniałości,

niebezpieczeństwa i niespodzianki, jakie ma do

zaoferowania dzika dżungla!

Dzieciaki będą musiały poruszać się pomiędzy

kłapiącymi krokodylami, przemykać obok

rdzennych plemion chroniących ukryte skarby i

zaprzyjaźnić się ze zwierzętami z dżungli, takimi

jak: goryle, słonie i wiele innych!

Więc spakujcie swoje torby i przygotujcie się na
eksplorację tego lata – dzikiej dżungli.

6-9 lat



FANI SPORTU

(26.07-30.07 oraz 2.08-6.08)

Sportem ekscytuje się cały świat zwłaszcza jeśli mamy
rok Olimpiady. Fani na całym świecie zawsze czekają z
niecierpliwością na to wydarzenie.

Na półkolonii nasi młodzi mistrzowie budowania będą
używać klocków LEGO® do tworzenia sportowców-
robotów takich jak: piłkarze, którzy strzelają, łyżwiarze
hokejowi, ćwiczące gimnastyczki i wiele innych! Dzieci
będą również tworzyć logo swoich ulubionych drużyn
sportowych i zawodników, wszystkie z klocków LEGO®.
Niezależnie od tego, czy chodzi o futboll, igrzyska
olimpijskie, hokej, dzieci będą zachwycone wszystkim,
co ich czeka na półkolonii.

Czy można zorganizować wyścigi saneczkowe na

piasku?

Podczas ‘bricksowych’ półkolonii będzie wszystko
możliwe.

6-9 lat



MINING & CRAFTING

[12.07-16.07]

Minecraft to kultowa gra polegająca na

budowaniu świata za pomocą sześcianów.

Dzieci wcielą się w rolę architektów świata

3D. Za pomocą klocków LEGO®

stworzą niesamowitą przestrzeń i wypełnią

ją postaciami Steve’a, Skeletona’ a nawet

Endermana. Każdego dnia dzieci będą

musiały stawić czoła nowym wyzwaniom,

budując modele i tworząc kluczowe

elementy z tej popularnej gry.

Możemy zagwarantować rozwój wyobraźni

oraz umiejętności konstruowania

charakterystycznych budowli i postaci z

wykorzystaniem niezliczonej ilości klocków

Lego®.
6-9 lat



SUPER HERO ACADEMY

[9.08-13.08]

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,

Spidermanem, Strażnikami Galaktyki, czy

wreszcie rodzinką Iniemamocnych, która

powraca tego lata na ekrany kin?

6-9 lat



HARRY’S WORLD

[23.08-27.08]

W tym roku Twoje dziecko poczuje się na

półkolonii jak w HOGWARCIE. Wyjątkowa

przygoda w klimacie uwielbianego

bohatera książek, filmów - Harrego Pottera.

Na dobry początek dzieci wyruszą do

Hogwartu z Peronu 9 i 3/4, spotkają z "Tiarą

Przydziału” dowiedzą się do jakiego Domu

trafią. Obowiązkowo przejdą lekcję magii

oraz wezmą udział w turnieju Quidditch’a

A przede wszystkim zbudują modele

tematyczne z klocków LEGO.

Całości dopełni wystrój naszego Centrum,

które zamieni się w HOGWARTH.

6-9 lat



GAME ON

[19.07-23.07 oraz 16.08-20.08]

Dołącz do przygody! Mali entuzjaści LEGO® 

wejdą w świat bohaterów kultowych gier 

komputerowych. 

Podczas naszej interaktywnej letniej półkolonii

uczestnicy będą używać klocków LEGO® do

tworzenia i budowania różnych postaci ze

swoich ulubionych gier wideo. Motywy, takie jak

Super Mario Bros, BrawStars, Roblox, Beyblades,

Pokémon i Minecraft, ożywają dzięki

wykorzystaniu naszych robotów, mozaik i grafik

3D, a wszystko to wykonane z klocków LEGO®.

Nie zapomnimy o klasycznych tematach

Nintendo i SEGA, takich jak Zelda, Duck Hunt,

Pacman i Sonic the Hedgehog! Każdy dzień

będzie nową przygodą, gdy świat wirtualny
połączymy z klockami LEGO®!

6-9 lat



MOVIE MAKING

(19.07-23.08 oraz 16.08-20.08)

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 kultowych gier wideo: Super

Mario Bros, BrawStars, Roblox, Beyblades,

Pokémon, Minecraft, Pacman…
8-11 lat



KOMIKS KREATOR

( 12.07-16.-07 oraz 9.08-13.08)

Pewnie część́ 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 półkolonie są po to, aby

urzeczywistnić to marzenie!

Podczas półkolonii dzieci zapoznają się ze

światem komiksu, jego historia ̨ oraz różnymi jego

formami. Każdego dnia realizujemy inny motyw

przewodni komiksu tak, aby cała przedstawiona

historia miała ciekawe zwroty akcji i wciągała

czytelnika w stworzona ̨ 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

komiksów nigdy nie było tak proste!
8-11 lat



Cena: 600zł
od poniedziałku do piątku 

7:45-16:30

-10% przy zapisie 

rodzeństwa

-10% przy zapisie 

więcej niż 1 turnus

* Rabaty nie łączą się
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Co zapewniamy w cenie:
• opiekę przeszkolonych 2 animatorów w godzinach 7:45 –

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

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

odpowiednim oprogramowaniem
• gry i zabawy [planszowe] 
• wyjście do kina lub inne warsztaty, jeśli sytuacja 

epidemiologiczna na to pozwoli
• Okolicznościowy prezent z logo ‘Bricks4Kidz’ 
• pamiątkowy dyplom
• ubezpieczenie NNW

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa im. Św. Jana De La Salle, 
ul. Pułaskiego 71, Częstochowa

Nie zwlekaj i zafunduj dziecku KREATYWNĄ półkolonię.

Kontakt: 665 731 221 lub 697 123 061, email: 
czestochowa@bricks4kidz.com
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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 zgłaszamy do: Kuratorium
Oświaty w Katowicach. Delegatura w Częstochowie
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Tutaj wstaw logo 
Twojego kuratorium oświaty]


