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ZWIERZĘTA ŚWIATA
27.06-1.07.2022

25.07-29.07.2022 

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.

6-10 lat



KLUB ODKRYWCÓW

6-10 lat

4.07-8.07.2022

1.08-5.08.2022

Wszystkim młodym pasjonatom 

eksperymentów chemicznych oferujemy 

naszą półkolonię, na której 

przeprowadzać będziemy ekscytujące i 

bezpieczne zarazem doświadczenia 

chemiczne i fizyczne. Stworzymy kolumnę 

gęstości, rozwiążemy „Zagadkę 
Einsteina” ☺,  sami wyhodujemy 

najprawdziwsze ;)  kryształy i zrobimy 

duuuuuuuużo SLIME’ów!!! 

I wiele innych doświadczeń!

Tylko u nas, w jednym czasie, możecie 

zostać Skłodowską, Newtonem i 
Einsteinem ☺ ☺ ☺5-8 lat5-8 lat6-10 lat



JURASSIC LAND
11.07-15.07.2022

08.08-12.08.2022

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.

6-10 lat



POCKET MONSTERS

18.07-22.07.2022

22.08-26.08.2022

Przygotuj się na przygodę w świecie 

Pokémon! 

Sięgnij po swoje umiejętności młodego 

inżyniera, gdy budujemy Dratini, Pikachu, 

Poké Balls i nie tylko. 

Przeżyj przygodę we wszechświecie 

Pokémonów. 

Czy masz to, czego potrzeba, aby zostać 

Mistrzem Pokémon®?!

5-8 lat6-10 lat



Cena:

699 PLN

First minute*

650 PLN

* Cena promocyjna obowiązuje przy 

rezerwacji dokonanej do 

10 czerwca 2022 
oraz naszych stałych klientów ☺
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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
• gry i zabawy [planszowe] 
• Warsztaty kreatywne FLORABIT lub MAMINKA 
• 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.comOFERTA 
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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 2022


