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OLIMPIADA	
Igrzyska Olimpijskie ekscytują cały świat. Fani na całym
świecie zawsze czekają z niecierpliwością na to wydarzenie,
w związku z tym, postanowiliśmy przygotować coś dla
najmłodszych:OlimpiadaBricks 4 Kidz.

Dzieci podczas tygodniowego spotkania zapoznają się z
historią Igrzysk, obiektami olimpijskimi i poszczególnymi
dyscyplinami sportowymi jakie towarzyszą temu
wydarzeniu.

Zadaniem dzieci będzie ‘zorganizowanie’ olimpiady z
wykorzystaniem klocków Lego® z nietypowymi
dyscyplinami, własnym regulaminem oraz zasadami.

Czy można zorganizować wyścigi saneczkowe na piasku?

Podczas ‘bricksowych’ Igrzysk będziewszystkomożliwe.

(2 tematy w ramach 1 grupy: Olimpiada + Lego Transformersi)

5-8	lat

15–19.01	/	22-26.01.2018



LEGO® TRANSFORMERSI
[nowość]

Przygotuj się na budowanie i odkryj, jak możesz z tych
samych klocków zmienić zbudowany model w zupełnie w
coś innego! Dzieciaki pokochająmożliwość transformacji.

Te niesamowite modele 2-w-1 będą obejmować roboty,
pojazdy i wiele innych! Modele rozpalą w dzieciach ich
wewnętrznego inżyniera, gdy wykorzystując swoją
wyobraźnię, przekształcą swójmodel w coś wyjątkowego.

Na półkolonii dzieci będą wykorzystywać kilka bardzo
różnych zestawów klocków. Znajdą także wiele innych
aktywności, takich jak BINGO, krzyżówki, a także
związanych z popularnymi motywami kultowych
Transformersów.

(2 tematy w ramach 1 grupy: Olimpiada + Lego Transformersi).5-8	lat

15–19.01	/	22-26.01.2018



Zaprogramuj	Dash’a
PROGRAMOWANIE? KODOWANIE? będziemy potrzebować
tych umiejętności w przyszłości bardziej niż nam się
wydaje.
Po to stworzyliśmy unikalne warsztaty, w trakcie, których
dzieciaki będą w formie kreatywnej zabawy programować
2 prześmieszne, innowacyjne robotyDASH®& Dot ®
Roboty zostały wymyślone w Dolinie Krzemowej i podbijają
kolejne kraje na świecie. Kolej na PolskęJ

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.

(2 tematy w ramach 1 grupy: Dash + Młody Robotyk).
8-10	lat

15–19.01	/	22-26.01.2018



MŁODY	ROBOTYK
Wszystkim młodym pasjonatom Robotyki oferujemy
warsztaty Lego® MINDSTORMS na której projektujemy
zaawansowane modele robotów z wykorzystaniem
silników, czujników, przekładni, kół, osi i innych
technicznych składników.

Dzieci będą mogły wcielić się w rolę saperów
rozbrajających bomby, twórców gier zręcznościowych,
kierowców formuły 1 lub dragstera, ale to nie wszystko…
dzieci zamienią się także w ‘treserów’ swojego psa,
tudzież szalonych naukowców tworzącego własny
kalkulator.

Wszystko w oparciu o zestawy Lego Mindstorms EV3 i
specjalne oprogramownie. Każdego dnia uczestników
czekają nowemisje i wyzwania.

(2 tematy w ramach 1 grupy: Dash + Młody Robotyk).
9-12	lat

15–19.01	/	22-26.01.2018



Cena:

395	PLN	/	5	dni

295	PLN	/	3	dni
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Co	zapewniamy	w	cenie:
• opiekę	przeszkolonych	2	animatorów	w	godzinach	8:00	–

17:00
• 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 oraz	na	świeżym	powietrzu]
• wyjście do	kina	lub	kręgielni
• pamiątkowy	dyplom
• upominek	 B4K
• ubezpieczenie	NNW

MIEJSCE:	Auchan,	ul.	Sosnkowskiego	 16,	Opole

Nie	zwlekaj	i	zafunduj	dziecku	KREATYWNE	WARSZTATY.

Kontakt:	792	855	600,	email:	opole@bricks4kidz.comOFERTA 
ZIMA 2018
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