
 

 

 
 
 

NAZWA ZAJĘĆ TYP 
CENA BRUTTO 
(PLN) 

MAMA / TATA I JA 
(2-3 lata) dziecko + opiekun 
Zajęcia z klockami, przygotowujące na pójście 
dziecka do żlobka lub przedszkola. Głównym celem 
tych zajęć jest adaptacja dzieci w obcym dla nich 
miejscu, obecność innych dzieciaków oraz 
nieznanych dorosłych osób. 

 

1 zajęcia (60 min)  30,00 

Pakiet 6 zajęć, raz w tygodniu 150,00 

PRZEDSZKOLAKI LEGOLAKI 
( 3-5 lat ) 
Dzieci bawiąc się, budują w oparciu o instrukcje 
specjalne modele z klocków Lego® DUPLO, ucząc 
się przy okazji kolejnych liter alfabetu, liczenia oraz 
rozróżniania kolorów i kształtów. Motywujemy dzieci 
do współpracy, rozwijamy pamięć wzrokową oraz 
sprawność manualną. 

1 zajęcia (60 min) 30,00 

Pakiet 6 zajęć,  raz w tygodniu 150,00 

BUDUJĘ I WIEM 

( 5-7 lat ) 
Na zajęciach przekazujemy interesującą wiedzę na 

temat budowanych modeli, a następnie dzieci 

w praktyce samodzielnie odkrywają naukowe 

zależności otaczającego nas świata budując 

modele z klocków Lego® w oparciu o gotowe 

instrukcje. Uczymy współpracy w parach oraz 

1 zajęcia (60 min) 30,00 

Pakiet 6 zajęć,  raz w tygodniu 150,00 

ROBOTYKA DLA JUNIORA 
( 7-9 lat ) 
Warsztaty te dają moc sprawcza, bo dzięki 
budowaniu z Lego Technics mozna model 
wprowadzić w ruch. Dodatkowo praca w parach 
rozwija zachowania społeczne i emocjonalne takie 
jak: praca w zespole, wzajemna komunikacja i 
koncentracja na zadaniu. 

1 zajęcia (60 min) 30,00 

Pakiet 6 zajęć,  raz w tygodniu 150,00 

ZAPROGRAMUJ DASHA 
Na warsztatach dzieci uczą się podstaw 
programowania przy udziale 2 sympatycznych 
robotów Dash i Dot. 
„Jeśli połączymy dobrą zabawę z nauką logicznego 
myślenia i wstępem do programowania to myślę, że 
żaden rodzic nie będzie żałował takiej inwestycji.” 
Grzegorz Marczak, Antyweb.pl 

Pakiet 8 zajęć, 90 min raz w tygodniu 360,00 

Rodzice mają wychodne 
( 5-12 lat ) 
Dla rodziców, którzy nie mają z kim zostawić swoich 
dzieci, a chcą wyjść do kina, restauracji, teatru, 
mogą zostawić swoje dzieci pod opieką na kilka 
godzin i mieć pewność, ze ten czas będzie 
kreatywny! MINIMUM 5 dzieci! 

1 dziecko (3,5 h wieczorem)  
 
Kolejne dziecko  

45,00 
 

25,00 

 
URODZINY  
( 3-14 lat ) 

 

Patrz Pakiety Urodzinowe                                   od 199,00  

URODZINY WYJAZDOWE 
( 3 -14 lat ) 

Dojazd: miasto RZESZÓW – GRATIS, 
powiat – 2 PLN/km                                             

cena ustalana                                             
indywidualnie 

KAMPY (PÓŁKOLNIE) 
( 5-14 lat ) 
Wakacje, ferie, przerwy świąteczne, długie 
weekendy, 

1 dziecko (tydzień pon –pią 7:30 – 16:30)  490,00 

Cennik Bricks 4 Kidz ® Rzeszów 

(obowiązuje od 04.09.2017 r.) 



 

 

 
 
 

 

Na wszystkie warsztaty wymagana jest wcześniejsza rezerwacja! 
Honorujemy wszelkie KARTY DUŻEJ RODZINY -10% zniżki na 1 dziecko 

Bricks4Kidz to rodzaj nieformalnej edukacji, dzięki której dziecko uczy się przez zbawę! 

MOVIE MAKING 
(9-14 lat) 
To warsztaty, dzieki którym Twoje dziecko może się 
wczielić w reżysera i stworzyć własny 
niepowtarzalny film poklatkowy z udziałem klocków 
LEGO. 
 

Pakiet 5 zajęć 175,00 

KOMIKS KREATOR 
Dla fanów komiksów i nie tylko! 
Kreatywne zajęcia, na których dzieci tworzą unikalny 
komiks. 

Pakiet 5 zajęć 175,00 

BRICKS4STUDENTZ 
Spotkanie ze znajomymi przy kawie a przy okazji fun 
i wspomnienia? Wpadnij na darmową kawę i spędź 
mile czas 

Pakiet 4 zajęć 80,00 

KLOCKI DLA SENIORÓW 
Klocki dla osób starszych to nie tylko zabawa, ale 
rówież poprawa motoryki małej i świetny sposób na 
spędzenie wspolnie czasu! 

Pakiet 4 zajęć 80,00 

Bricks4BIZ, EVENTY Zapytaj nas o ofertę dla FIRM 


