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MIEJSCY INŻYNIEROWIE

27.01-31.01.2020

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 

Mamy nadzieję nauczyć dzieci również

planowania przestrzennego, tak aby ich miasto z

klocków było przyjazne dla ‘bricksowych’

mieszkańców.

5-8 lat



GALAXY – StarWars

3.02 – 7.02.2020

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



MOVIE MAKING 

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 serii STAR WARS.

9-12 lat



Cena:

499,00

First minute*

450

* Cena promocyjna obowiązuje przy 

rezerwacji dokonanej do 31 grudnia 2019 r.
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Co zapewniamy w cenie:
• opiekę przeszkolonych 2 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
• gry i zabawy [planszowe] 
• Gry i zabawy na świeżym powietrzu
• wyjście do kina 
• Warsztaty naukowe
• Warsztaty rękodzieła
• pamiątkowy dyplom
• upominek B4K
• ubezpieczenie NNW

MIEJSCE: Pałac w Posadzie – Gminny Ośrodek Kultury filia 
Posada

Nie zwlekaj i zafunduj dziecku KREATYWNĄ półkolonię.

Kontakt: 601 511 375, email: konin@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 Kuratorium
Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Koninie
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