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WYPRAWA

13-17 styczeń 

Dzieci będą poznawać każdy z

kontynentów z perspektywy występujących

na nich budynków, miejsc i klęsk

żywiołowych.

Wcielą się z rolę agenta Wally'ego, który za

pomocą różnych obiektów, pojazdów

stworzonych z klocków Lego będzie zaliczał

kolejne misje na wszystkich kontynentach.

Taka Wyprawa tylko u nas!

Zapisz swoje dziecko na zajęcia i podziwiaj

jak rozwija w sobie zachowania społeczne i

emocjonalne takie jak: praca w zespole,

wzajemna komunikacja i koncentracja na

zadaniu.5-10 lat



MINING & CRAFTING

20-24 styczeń

(Gliwice i Żernica)

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 zagwarantowac ́ rozwój wyobraz ́ni

oraz umiejętności konstruowania

charakterystycznych budowli i postaci z
wykorzystaniem niezliczonej ilości klocków

Lego®.
5-10 lat



Cena:
550 PLN

First minute

500 PLN

* Cena promocyjna obowiązuje przy 

rezerwacji dokonanej do 15.12.2019
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Co zapewniamy w cenie:
• opiekę dwóch 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 planszowe i zabawy
• aktywność na świeżym powietrzu
• wyjście do kina (nie dotyczy Żernicy, tu planowane są 

warsztaty na miejscu)
• pamiątkowy dyplom
• upominek B4K
• ubezpieczenie NNW

MIEJSCE: CENTRUM KREAKTYWNOŚCI B4K
Gliwice Zawiszy Czarnego 22

Nie zwlekaj i zafunduj dziecku KREATYWNĄ półkolonię.

Kontakt: 607-708-026, email: gliwice@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 zimowe zgłaszamy do:
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