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NINJA

Naprzód młodzi wojownicy Ninja!

Bądźcie gotowi aby bronić honoru i walczyć o
pokój!

Zespół Ninja będzie miał ważną rolę do
odegrania, wykorzystując wyjątkowe
umiejętności, samodyscyplinę i odwagę.

Dołącz do zespołu Ninja i wspomóż ich
budując specjalne świątynie, pojazdy, smoki i
urządzenia z klocków LEGO®. Wykorzystuj
wszystkie możliwe materiały od zwykłych
klocków, po mechanizmy z zębatkami,
silniczki.

Wyobraźnia i kreatywność będą w cenie i
pozwolą zatopić się w wyjątkowym świecie
tych wojowników.

5-8 lat



MINING & CRAFTING

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 wyobraźni
oraz umiejętności konstruowania
charakterystycznych budowli i postaci z
wykorzystaniem niezliczonej ilości klocków

Lego®.5-8 lat



POCKET MONSTERS

Przygotuj się na przygodę w świecie 
Pokémon! 

Sięgnij po swoje umiejętności młodego 
inżyniera, gdy budujemy Dratini, Pikachu, 

Poké Balls i nie tylko. 

Przeżyj przygodę w wszechświecie 
Pokémonów. 

Czy masz to, czego potrzeba, aby zostać 
Mistrzem Pokémon®?!

5-8 lat5-8 lat



Zaprogramuj Dash’a

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 .

7-10 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 gry MINECRAFT.

9-12 lat



LABORATORIUM 
MŁODEGO ROBOTYKA

Wszystkim młodym pasjonatom 
eksperymentów chemicznych oraz robotyki 

oferujemy naszą półkolonię na której 
przeprowadzać będzie ekscytujące i 
bezpieczne zarazem doświadczenia 

chemiczne, ale także zbudujemy 
zaawansowane modele robotów z 
wykorzystaniem silników, czujników  

przekładni, kół, osi i innych technicznych 
składników. 

Tylko u nas w jednym czasie możecie zostać 
piromanami i saperami rozbrajającymi - za 
pomocą specjalnie zbudowanego robota –

bomby z klocków LEGO.5-8 lat5-8 lat9-12 lat
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Co zapewniamy w cenie:
• opiekę przeszkolonych animatorów w godzinach 8:00 – 17:00
• wyżywienie: II śniadanie, obiad, podwieczorek, woda mineralna + 

owoce
• materiały dydaktyczne, sprzęt komputerowy wraz z odpowiednim 

oprogramowaniem
• codzienne wyjście na spacer i/lub plac zabaw
• gry i zabawy [planszowe]
• wyjście do kina i/lub Starego ZOO i/lub Historyland – wystawa 

klocków LEGO (w MTP)
• okolicznościowy prezent ‘Bricks4Kidz’ 
• pamiątkowy dyplom
• upominek B4K

MIEJSCA: 
- POZNAŃ (4 lokalizacje) 
- SUCHY LAS
- PRZEŹMIEROWO

Szczegóły & zapisy online: 
www.bricks4kidz.com.pl/poznan/polkolonie

Nie zwlekaj i zafunduj dziecku KREATYWNĄ półkolonię.OFERTA 
LATO 2022

http://www.bricks4kidz.com.pl/poznan/polkolonie


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.

Nasze półkolonie zgłaszamy do:
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