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W DŻUNGLI
28.06-02.07

Poznaj dżunglę z klockami LEGO® na naszej
ZUPEŁNIE NOWEJ półkolonii!

Podczas trwającej tydzień przygody dzieci
‘popłyną’ w dół Amazonki, wsiadając na
wielką łódź, w poszukiwaniu sekretnego
Drzewa Życia. Po drodze napotkają wszystkie
wspaniałości, niebezpieczeństwa i
niespodzianki, jakie ma do zaoferowania
dzika dżungla!

Dzieciaki będą musieli poruszać się pomiędzy
kłapiącymi krokodylami, przemykać obok
rdzennych plemion chroniących ukryte
skarby i zaprzyjaźnić się ze zwierzętami z
dżungli, takimi jak goryle, słonie i wiele
innych!

Więc spakujcie swoje torby i przygotujcie się
na eksplorację tego lata – dzikiej dżungli.

5-8 lat



MINING & CRAFTING
19.07-23.07

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



MIEJSCY INŻYNIEROWIE
02.08-06.08

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 J

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

5-8 lat



FANI SPORTU
16.08-20.08

Sportem ekscytuje się cały świat zwłaszcza jeśli
mamy rok Olimpiady. Fani na całym świecie
zawsze czekają z niecierpliwością na to
wydarzenie.

Na półkolonii nasi młodzi mistrzowie budowania
będą używać klocków LEGO® do tworzenia
sportowców-robotów, takich jak piłkarze, którzy
strzelają, łyżwiarze hokejowi jeżdżący na
łyżwach, ćwiczące gimnastyczki i wiele innych!
Dzieci będą również tworzyć logo swoich
ulubionych drużyn sportowych i zawodników,
wszystkie z klocków LEGO®. Niezależnie od tego,
czy chodzi o futbol, igrzyska olimpijskie, hokej,
dzieci będą zachwycone wszystkim, co ich czeka
na półkolonii.

Czy można zorganizować wyścigi saneczkowe
na piasku?

Podczas ‘bricksowych’ półkolonii będzie wszystko
możliwe.

5-8 lat



Cena:

495,00 zł

First minute*
465,00 zł

* Cena promocyjna obowiązuje przy
rezerwacji dokonanej do 26.05.21r.
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Co zapewniamy w cenie:
• opiekę przeszkolonych 2 animatorów w godzinach 8:00 –

16:30
• wyżywienie: obiad, podwieczorek, woda mineralna, soki
• materiały dydaktyczne oraz plastyczne
• warsztaty zgodne z wybranym tematem wraz z

materiałami – klocki LEGO Technic oraz LEGO Classic
• atrakcję w formie grupowego wyjścia (np. do kina zależne

od sytuacji w kraju)
• gry i zabawy planszowe oraz ruchowe
• wyjście na lody
• pamiątkowy dyplom
• upominek B4K
• ubezpieczenie NNW

MIEJSCE: I Społeczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie
Wielkopolskim ul. Kazimierza Wielkiego 65a

Nie zwlekaj i zafunduj dziecku KREATYWNĄ półkolonię.

Kontakt: 782 977 684, email: gorzow@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 letnie zgłaszamy do:
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