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KOMIKS KREATOR

29.06-03.07

Pewnie częs ́ć 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 swo ́j komiks. Jeżeli

tak, to nasze półkolonie są po to, aby

urzeczywistnić to marzenie!

Podczas półkolonii dzieci zapoznaja ̨ się ze

s ́wiatem komiksu, jego historia ̨ oraz różnymi jego

formami. Każdego dnia realizujemy inny motyw

przewodni komiksu tak, aby cała przedstawiona

historia miała ciekawe zwroty akcji i wcia ̨gała

czytelnika w stworzona ̨ lekturę.

Dzięki funkcji, ła ̨czenia ilustracji ze słowami,

intuicyjne oprogramowanie Lego®, pomoże

dzieciom w łatwy sposób tworzyć historie z już

istnieja ̨cej grafiki lub umożliwi przygotowanie

własnoręcznie wykonanej scenografii. Tworzenie

komiksów nigdy nie było tak proste!
6-12 lat



JURASSIC LAND

6.07-10.07

Zabierzemy dzieci w podróż do odległych

czasów, kiedy to na ziemi żyły dinozaury.

Zaprezentujemy i opowiemy dzieciom o

świecie, który je z całą pewnością

fascynuje, ale nie jest znany: dzika przyroda

i niebezpieczne zwierzęta, które wówczas

panowały na ziemi.

Wspólnie z dziećmi odwzorujemy Jurajski

Świat przy użyciu klocków Lego®. Poznamy

i zbudujemy najpopularniejsze gatunki

dinozaurów m.in.: plezjozaur, apatozaur,

pteranodon.

Czy udałoby nam się zaprzyjaźnić z jakimś

gatunkiem?

Wszystko to sprawdzimy na naszych

półkoloniach.

5-9 lat



MINING & CRAFTING

13.07-17.07

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 wyobraz ́ni

oraz umiejętności konstruowania

charakterystycznych budowli i postaci z
wykorzystaniem niezliczonej ilości klocków

Lego®.5-8 lat



MOVIE MAKING

13.07-17.07

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



GAME MASTER

20.07-24.07

Dołącz do przygody! 

Mali entuzjaści LEGO® wejdą w świat 

bohaterów kultowych gier 

komputerowych. 

Postaci Mario Bros, Fortnite, Angry Birds, 

Minecraft, Brawl Stars z pewnością będą 

głównymi bohaterami budowanych 

modeli i zabawy.

Każdy dzień będzie oferował coś 

nowego!

5-9 lat



ZWIERZĘTA ŚWIATA

27.07-31.07 

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.
5-9 lat



MOC LEGO WYOBRAŹNI

03.08-07.08

Ciesz się światem wyobraźni!

Dołącz do przygody w Bricks 4 Kidz, 

zanurzając się w świat Disney’a, 

zaczynając od klasyków takich jak 

Mickey i Minnie. Czy chcesz zbudować 

bałwana? Co powiesz na podwodną 

przygodę? 

Klocki LEGO obudzą się do życia, gdy 

przemierzamy najpopularniejsze postacie 

i motywy Disney’a. Pobudź swoją 

wyobraźnię, budując ulubione postacie i 

ich świat: Król Lew, Waleczna Merida, 

Kaczor Donald, Myszka Miki, Mała 

Syrenka!
5-8 lat



MOVIE MAKING

03.08-07.08

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

kultowi bohaterowie produkcji DISNEY’a.

9-12 lat



LEGO® TRANSFORMERSI

10.08-14.08

Przygotuj się na budowanie i odkryj, jak

możesz z tych samych klocków zmienić

zbudowany model w zupełnie w coś

innego! Dzieciaki pokochają możliwość

transformacji.

Te niesamowite modele 2-w-1 będą

obejmować roboty, pojazdy i wiele innych!

Modele rozpalą w dzieciach ich

wewnętrznego inżyniera, gdy wykorzystując

swoją wyobraźnię, przekształcą swój model

w coś wyjątkowego.

Na półkolonii dzieci będą wykorzystywać

kilka bardzo różnych zestawów klocków.

Znajdą także wiele innych aktywności,

takich jak BINGO, krzyżówki, a także

związanych z popularnymi motywami

kultowych Transformersów.
5-9 lat



KOMIKS KREATOR

17.08-21.08

Pewnie częs ́ć 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 swo ́j komiks. Jeżeli

tak, to nasze półkolonie są po to, aby

urzeczywistnić to marzenie!

Podczas półkolonii dzieci zapoznaja ̨ się ze

s ́wiatem komiksu, jego historia ̨ oraz różnymi jego

formami. Każdego dnia realizujemy inny motyw

przewodni komiksu tak, aby cała przedstawiona

historia miała ciekawe zwroty akcji i wcia ̨gała

czytelnika w stworzona ̨ lekturę.

Dzięki funkcji, ła ̨czenia ilustracji ze słowami,

intuicyjne oprogramowanie Lego®, pomoże

dzieciom w łatwy sposób tworzyć historie z już

istnieja ̨cej grafiki lub umożliwi przygotowanie

własnoręcznie wykonanej scenografii. Tworzenie

komiksów nigdy nie było tak proste!
6-12 lat



GAME MASTER

20.07-24.07/24.08-28.08

Dołącz do przygody! 

Mali entuzjaści LEGO® wejdą w świat 

bohaterów kultowych gier 

komputerowych. 

Postaci Mario Bros, Fortnite, Angry Birds, 

Minecraft, Brawl Stars z pewnością będą 

głównymi bohaterami budowanych 

modeli i zabawy.

Każdy dzień będzie oferował coś 

nowego!

5-9 lat



Cena:

570 PLN

ZNIŻKI ☺

50 PLN na drugie dziecko przy zapisie 

rodzeństwa*

50 PLN przy zapisie na kolejne turnusy*

*rabaty nie sumują się
OFERTA 

LATO 2020



Co zapewniamy w cenie:
• Opiekę 2 przeszkolonych animatorów w godzinach 7:30:00 –

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

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

odpowiednim oprogramowaniem wykorzystywany 
odpowiednio do tematyki campu

• gry i zabawy [planszowe] 
• codzienne zajęcia sportowe w parku i na boisku
• warsztaty chemiczne- poznajemy suchy lód ☺
• pamiątkowy dyplom
• upominek B4K czyli nasza „kultowa” koszulka 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:

OFERTA 

LATO 2020


