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GALAXY - StarWars

Niech Moc będzie z Wami!

Bądźcie gotowi aby bronić honoru i
walczyć z ciemną stroną mocy!

Postaramy się w dzieciakach obudzić
rycerzy Jedi w świecie Gwiezdnych wojen.
Będą one miały ważną misję do odegrania,
wykorzystując wyjątkowe umiejętności i
odwagę.

Dołącz do Rady młodych rycerzy Jedi i
wspomóż ich budując specjalne obiekty,
pojazdy i urządzenia z klocków LEGO®.
Wykorzystuj wszystkie możliwe materiały od
zwykłych klocków, po mechanizmy z
zębatkami, silniczki.

Wyobraźnia i kreatywność będą z Wami i
pozwolą zatopić się w wyjątkowym świecie
bohaterów tego kultowego filmu, gdzie
jasna strona zawsze ostatecznie wygrywa z
ciemną.

5-8 lat

8.07 – 12.07



MINING & CRAFTING

Minecraft to kultowa gra polegająca na
budowaniu świata za pomocą
szcześcianów. 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®.

5-8 lat

1.07 – 5.07
29.07 – 2.08

26.08 – 30.08



SUPER HERO ACADEMY

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?

5-8 lat

22.07 – 26.07



BRICKS STORY

Dołącz do filmowej przygody! 

Mali entuzjaści LEGO® wejdą w świat 
kultowych bohaterów animacji ToyStory, 
której IV część zawita do polskich kin już 

w lipcu. 

Buzz, Chudy i Jessie oraz ich przyjaciele: 
świnka, dinozaur, czy Państwo 

Ziemniakowie z pewnością będą 
głównymi bohaterami budowanych 

modeli i zabawy.

Każdy dzień będzie oferował coś 
nowego.

5-8 lat

5.08 – 9.08



PRZYGODA z LEGO

Dołącz do bohaterów LEGO® 

PRZYGODA Emmeta, Lucy, Witruwiusza i 
Unicorna, aby wspólnie z nimi wyzwolić 
krainę klocków spod władzy okrutnego 

Lorda Businessa.

Dzieciaki będą wykorzystywać swoje 
umiejętności budując modele ruchome, 
modele figurek 3D i mozaiki. Pokochają 

te niesamowite modele oparte o kultową 
animację LEGO®. Bez względu na to, czy 

pojedziesz na wyprawę statkiem Metal 

Beard, czy dwupiętrową kanapą 
Emmeta, koniecznie przejdź do nas, 

gdzie budowanie zawsze jest 
niesamowite!.

5-8 lat

24.06 – 28.06



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 ®.

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

15.07 – 19.07
19.08 – 23.08



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

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 na spacery (przy sprzyjającej pogodzie) 
• kreatywne warsztaty eksperymentów naukowych
• okolicznościowy gadżet B4K 
• pamiątkowy dyplom
• ubezpieczenie NNW

MIEJSCE: Centrum Kreatywności B4K, Zawiszy Czarnego 22,  
Gliwice

TERMINY: w opisach 

Nie zwlekaj i zafunduj dziecku KREATYWNĄ półkolonię.

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

520 PLN

First minute*
480 PLN

* Cena promocyjna obowiązuje przy rezerwacji 
dokonanej do 31 maja 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 zgłaszamy do:

OFERTA 
LATO 2019

Kuratorium Oświaty
w Gliwicach 


