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MIEJSCY INŻYNIEROWIE 
PROGRAMUJĄ DASHA

Dziś inżynierowie nie tylko budują miasta, mosty i drogi ale
muszą umieć zapanować nad pełną automatyzacją
wybudowanych obiektów. U nas zdobędziecie pierwsze
szlify z fantastycznym robotem do programowania
DASHEM☺

Po zbudowaniu miasta marzeń sprawdzimy, czy można się
po nim poruszać naszym sympatycznym robotem.

Wykorzystamy umiejętności Dasha na placu budowy i
sprawdzimy jego moc w praktyce.

Pokażemy uczestnikom jaki wpływ na realizację zadania ma
dobry plan i świetna współpraca☺

Będziemy łączyć programowanie z pracą inżyniera, także
wtedy kiedy po pracy chce odpocząć i posłuchać własnej
muzyki- będzie się działo!!!

6-10 lat

11–15 luty 2019

18–22 luty 2019



Zaprogramuj Dash’a

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. Kolej na Polskę ☺

Połączenie zabawy robotami DASH® & Dot®, specjalnymi
akcesoriami, ...klockami LEGO® oraz aplikacjami stanowi
idealny sposób wprowadzenie dzieci w świat
programowania.

Elementy tego nowego SUPER JĘZYKA będą obowiązkowe
w szkołach podstawowych już od nowego roku szkolnego.
Zacznij już dzisiaj z nami .7-10 lat



MIEJSCY INŻYNIEROWIE
Zbudujmy razem MIASTO!

Istnieje wiele różnych rodzajów prac inżynierskich, ale
budowanie jest jedną z najbardziej zabawnych! Jakie
byłoby miasto bez architektów i inżynierów, gdzie jedni
tworzą projekty, a drudzy mając umiejętności budowania,
potrafią je zrealizować?

Uczestnicy wykorzystując umiejętności inżynierskie i
architektoniczne oraz klocki LEGO®, zbudują wyjątkowe
modele związane tematyczne z miastem.

Na naszej półkolonii tylko wyobraźnia jest ograniczeniem!
Czy jest możliwe zbudowanie do wieżowca wyższego niż
same dzieciaki? Sprawdzimy to☺

Mamy nadzieję nauczyć dzieci również planowania
przestrzennego, tak aby ich miasto z klocków było
przyjazne dla ‘bricksowych’ mieszkańców.



Co zapewniamy w cenie:
• opiekę przeszkolonych 2 animatorów w godzinach 7:30 –

17:00
• 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 na spacery (przy sprzyjającej pogodzie) 
• kreatywne warsztaty w DS Ceramika Gliwice
• zajęcia ruchowe z trenerami Let’s Dance 
• okolicznościowy t-shirt ‘Bricks4Kidz’ 
• pamiątkowy dyplom
• ubezpieczenie NNW

MIEJSCE: Let’s Dance, ul. Kozielska 6, Gliwice
TERMINY: 11-15 luty 2019 i 18-22 luty 2019

Nie zwlekaj i zafunduj dziecku KREATYWNĄ półkolonię.

Kontakt: 607-708-026, email: gliwice@bricks4kidz.com
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Cena:

499 PLN

First minute*
450 PLN

* Cena promocyjna obowiązuje przy rezerwacji 
dokonanej do 31 grudnia 2018



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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Kuratorium Oświaty
W Gliwicach 


