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W DŻUNGLI
28.06. – 2.07.2021

Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim

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



Zaprogramuj Dash’a

28.06. – 2.07.2021

Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim

2.08.-6.08 – Dom Kultury w  Kazimierzu 

Biskupim
PROGRAMOWANIE? KODOWANIE? będziemy
potrzebować tych umiejętności w przyszłości
bardziej niż nam się wydaje.
Po to stworzyliśmy unikalne półkolonie, w
trakcie, których dzieciaki będą w formie
kreatywnej zabawy programować 2

prześmieszne, innowacyjne roboty DASH® &
Dot ®.

Połączenie zabawy robotami DASH® & Dot®,
specjalnymi akcesoriami, ...klockami LEGO®
oraz aplikacjami stanowi idealny sposób

wprowadzenie dzieci w świat
programowania.
Elementy tego nowego SUPER JĘZYKA będą
obowiązkowe w szkołach podstawowych już
od nowego roku szkolnego.
Zacznij już dzisiaj z nami .

7-11 lat



LEGO® LABORATORIUM

5.07 – 9.07.2021

Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim

Szalona zabawa w naszym laboratorium ☺czyli 

eksperymentuj razem z nami i klockami LEGO®

Czy klocki można wykorzystać do zbadania

zjawisk fizycznych i chemicznych? Pokażemy

Wam, że jest to możliwe!

Przy okazji odkryjemy właściwości suchego

lodu, hydrożelu, gliceryny, płynu do soczewek,

oleju a

nawet modrej kapusty ;) i innych ciekawych

materii.

Stworzymy własną lampę lawę, wulkan

będziemy

eksperymentować, badać a przede wszystkim

bawić się, zdobywając nową wiedzę.

Czy może być coś wspanialszego?

☺

6-11 lat



GAME ON

5.07 – 9.07.2021 Szkoła Podstawowa w 

Liścu Wielkim

2.08.-6.08 – Dom Kultury w  Kazimierzu 

Biskupim

Dołącz do przygody! Mali entuzjaści LEGO® 

wejdą w świat bohaterów kultowych gier 

komputerowych. 

Podczas naszej interaktywnej letniej półkolonii

uczestnicy będą używać klocków LEGO® do

tworzenia i budowania różnych postaci ze

swoich ulubionych gier wideo. Motywy, takie jak

Super Mario Bros, BrawStars, Roblox, Beyblades,

Pokémon i Minecraft, ożywają dzięki

wykorzystaniu naszych robotów, mozaik i grafik

3D, a wszystko to wykonane z klocków LEGO®.

Nie zapomnimy o klasycznych tematach

Nintendo i SEGA, takich jak Zelda, Duck Hunt,

Pacman i Sonic the Hedgehog! Każdy dzień

będzie nową przygodą, gdy świat wirtualny
połączymy z klockami LEGO®!

6-11 lat



Cena:

490 zł

First minute*

450 zł

• Cena promocyjna obowiązuje przy 

rezerwacji dokonanej do 20 maja 

2021 r.

• 10% zniżki od ceny podstawowej dla 

stałych uczestników naszych zajęć

• 10% rabatu dla rodzeństw

• 10% rabatu przy rezerwacji na więcej 

niż jeden turnus

Rabaty nie łączą się
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Co zapewniamy w cenie:
• opiekę przeszkolonych 2 animatorów w godzinach 7:45 –

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 na świeżym powietrzu
• wyjście do kina 
• Warsztaty naukowe (laboratorium eksperymentów)
• Zajęcia z języka angielskiego
• Warsztaty taneczne
• Warsztaty florystyczne
• pamiątkowy dyplom
• upominek B4K i inne niespodzianki
• ubezpieczenie NNW

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim
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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