


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 serii STAR WARS. 

9-12 lat 

29.01 – 02.02.2018 
05.02-09.02. 2018 



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: Olimpiada Bricks 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 będzie wszystko możliwe.  5-8 lat 

29.01 – 02.02.2018 



MIEJSCY INŻYNIEROWIE 
Zbudujmy razem MIASTO! 

Istnieje wiele różnych rodzajów prac inżynierskich, ale 
budowanie jest jedną z najbardziej zabawnych! Jakie 
byłoby miasto bez architektów i inżynierów, gdzie jedni 
tworzą projekty, a drudzy mając umiejętności budowania, 
potrafią je zrealizować?  

Uczestnicy wykorzystując umiejętności inżynierskie i 
architektoniczne oraz klocki LEGO®, zbudują wyjątkowe 
modele związane tematyczne z miastem. 

Na naszej półkolonii tylko wyobraźnia jest ograniczeniem! 
Czy jest możliwe zbudowanie do wieżowca wyższego niż 
same dzieciaki? Sprawdzimy to  

Mamy nadzieję nauczyć dzieci również planowania 
przestrzennego, tak aby ich miasto z klocków było 
przyjazne dla ‘bricksowych’ mieszkańców. 

5-8 lat 

05.02-09.02. 2018 



Cena: 

 
490 PLN 

First minute* 
440 PLN 

 
 

* Cena promocyjna obowiązuje przy rezerwacji 
dokonanej do 14.01.2018 



Co zapewniamy w cenie: 
• opiekę 2 przeszkolonych animatorów w godzinach  
            7:30 – 16:30 
• wyżywienie: II śniadanie, obiad, podwieczorek, woda, 

przekąski, owoce 
• materiały dydaktyczne, sprzęt komputerowy wraz z 

odpowiednim oprogramowaniem 
• gry planszowe i zabawy 
• unikalne warsztaty z robotami DASH i DOT 
• wyjście do kina  
• pamiątkowy dyplom 
• ubezpieczenie NNW 

 
MIEJSCE: British School ul. Hetmańska 56 (budynek Biedronki, 
obok McDonalds),  Rzeszów 
 
Nie zwlekaj i zafunduj dziecku KREATYWNĄ półkolonię. 
 
Kontakt: 796 535 305 email: rzeszow@bricks4kidz.com 
 


