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MOC LEGO WYOBRAŹNI

29.06 – 3.07

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

29.06 – 3.07

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

kultowi bohaterowie produkcji DISNEY’a.

9-12 lat



GAME MASTER

6.07 – 10.07 oraz 27.07 – 31.07

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!

5-8 lat



GALAXY – StarWars

13.07 – 17.07 oraz 3.08 -7.08

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

5-8 lat



VIDEO GAME DESIGN

- KOSMOS

13.07 – 17.07 oraz 3.08 – 7.08

Dzieci są fanami gier komputerowych, ale
stworzenie własnej gry to marzenie wielu i
wielka frajda, a jeżeli dodamy do tego, że
całość akcji dzieje się w świecie LEGO® to
atrakcyjność tylko rośnie ☺

My dajemy taką szansę. Młodzi projektanci
gier myślą kreatywnie i wspólnie pracują
nad stworzeniem własnych gier wideo
dziejących się w KOSMOSIE. Każdy dzień
stopniowo uczy bardziej zaawansowanych
możliwości w zakresie programowania
własnej gry.

9-12 lat



MINING & CRAFTING

20.07-24.07

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

20.07 – 24.07

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



JURASSIC LAND

10.08 – 14.08.2020

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.

5-8 lat



Cena:

490 pln

Rabaty:
- 50 zł na drugie dziecko przy 

zapisie rodzeństwa 

- 50 zł na każdy kolejny turnus 

Rabaty nie sumują sięOFERTA 

LATO 2020



Co zapewniamy w cenie:
• opiekę przeszkolonych 2 animatorów w godzinach 7:45 –

16.30
• wyżywienie: II śniadanie, obiad, podwieczorek, woda 

mineralna, owoce
• materiały dydaktyczne, sprzęt komputerowy wraz z 

odpowiednim oprogramowaniem
• gry i zabawy [planszowe] oraz na świeżym powietrzu
• wyjście do kina 
• Warsztaty naukowe (eksperymenty)
• Tematyczne warsztaty z języka angielskiego
• pamiątkowy dyplom
• upominek B4K
• ubezpieczenie NNW

MIEJSCE: Gminny Ośrodek Kultury – Pałac w Posadzie, 
ul. Tuwima 2

Nie zwlekaj i zafunduj dziecku KREATYWNĄ półkolonię.

Kontakt: 601 511 375, email: konin@bricks4kidz.com

OFERTA 

LATO 2020



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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