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MINING & CRAFTING [HIT!]

[8.07-12.07.19; 5.08-9.08.19]

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 umieje ̨tności konstruowania 
charakterystycznych budowli i postaci z 
wykorzystaniem niezliczonej ilości klocków 

Lego®.5-8 lat



BRICKS STORY [NOWOŚĆ!]

[22.07-26.07.19;26.08-30.08.19]

Dołącz do filmowej przygody! 

Mali entuzjaści LEGO® wejdą w świat 
kultowych bohaterów animacji ToyStory, 
której IV część zawita do polskich kin już 

w lipcu. 

Buzz, Chudy i Jessie oraz ich przyjaciele: 
świnka, dinozaur, czy Państwo 

Ziemniakowie z pewnością będą 
głównymi bohaterami budowanych 

modeli i zabawy.

 Każdy dzień będzie oferował coś 
nowego.

5-8 lat



PRZYGODA z LEGO [NOWOŚĆ!]

[15.07-19.07.19; 19.08-23.08.19]

Dołącz do bohaterów LEGO® 
PRZYGODA Emmeta, Lucy, Witruwiusza i 
Unicorna, aby wspólnie z nimi wyzwolić 
krainę klocków spod władzy okrutnego 

Lorda Businessa.

Dzieciaki będą wykorzystywać swoje 
umiejętności budując modele ruchome, 
modele figurek 3D i mozaiki. Pokochają 

te niesamowite modele oparte o kultową 
animację LEGO®. Bez względu na to, czy 

pojedziesz na wyprawę statkiem Metal 
Beard, czy dwupiętrową kanapą 

Emmeta, koniecznie przejdź do nas, 
gdzie budowanie zawsze jest 

niesamowite!.5-8 lat



Zaprogramuj Dash’a
[NOWOŚĆ!]

[29.07-02.08.19; 12.08-16.08.19]

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 [HIT!]
[8.07-12.07.19; 5.08-9.08.19]

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



KOMIKS KREATOR
[22.07-26.07.19;26.08-30.08.19]

Pewnie częs ́ć dzieci czytało komiks z bohaterami 
Marvela, Kaczorem Donaldem, Garfieldem lub 
kultowe polskie serie: Kajko i Kokosz czy Tytus, 
Romek i Atomek. 
Zapewne czytając je, niejednokrotnie miały 
własny, oryginalny pomysł na swój komiks. Jeżeli 
tak, to nasze po ́łkolonie są po to, aby 
urzeczywistnic ́ to marzenie!
 
Podczas półkolonii dzieci zapoznają się ze 
s ́wiatem komiksu, jego historią oraz róz ̇nymi jego 
formami. Każdego dnia realizujemy inny motyw 
przewodni komiksu tak, aby cała przedstawiona 
historia miała ciekawe zwroty akcji i wciągała 
czytelnika w stworzona ̨ lekturę. 
Dzięki funkcji, łączenia ilustracji ze słowami, 
intuicyjne oprogramowanie Lego®, pomoz ̇e 
dzieciom w łatwy sposób tworzyć historie z już 
istniejącej grafiki lub umożliwi przygotowanie 
własnore ̨cznie wykonanej scenografii. Tworzenie 
komiksów nigdy nie było tak proste!9-12 lat



VIDEO GAME DESIGN 
[NOWOŚĆ!]

[15.07-19.07.19; 19.08-23.08.19]

Dzieci są fanami gier komputerowych, ale
stworzenie własnej gry to marzenie wielu i
wielka frajda, a jeżeli dodamy do tego, że
całość akcji dzieje się w świecie LEGO® to
atrakcyjność tylko rośnie 

My dajemy taką szansę. Młodzi projektanci
gier myślą kreatywnie i wspólnie pracują
nad stworzeniem własnych gier wideo.
Dzieci budują także mini model, który jest
główną postacią ich gry i zabierają go
sobie do domu. Każdy dzień stopniowo
uczy bardziej zaawansowanych możliwości
w zakresie programowania własnej gry.

9-12 lat



Cena:

549 zł

First minute*
499 zł

* Cena promocyjna obowiązuje przy 
rezerwacji dokonanej do 31.05.2019
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Co zapewniamy w cenie:
- 5 dni świetnej zabawy edukacyjnej z klockami LEGO®, w tym LEGO® 
Buduję i wiem, LEGO® Robotyka dla Juniora, LEGO® Kręcimy Film i 
tworzenie GIER video oraz warsztaty z programowania dwóch 
innowacyjnych robotów Dash&Dot
- 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]
- Codzienne wyjście na dwór/plac zabaw 
- Wyjście do kina/ inna atrakcja
- Pamiątkowy dyplom
- Upominek B4K
- Ubezpieczenie NNW

MIEJSCE: CENTRUM KREAKTYWNOŚCI B4K 
ul. Axentowicza 9, 71 – 692 Szczecin

Nie zwlekaj i zafunduj dziecku KREATYWNĄ półkolonię.

Kontakt: 602 480 244, email: szczecin@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 zgłaszamy do:
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