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WYPRAWA 
6-10 lipca  

  
Zapraszamy w podróż po wszystkich kontynentach naszej 

ziemi! 

Nie zapomnijcie zabrać kompasu, mapy i lornetki. Będą nam 

niezbędne. 

Podczas tygodniowej wyprawy, odkryjemy jakie różnice 

występują pomiędzy kontynentami. Będziemy porównywać 

kulturę,  sposób życia ludzi różnych narodowości oraz faunę i 

florę najciekawszych miejsc na ziemi. Podczas wyprawy czeka 

na nas wiele niebezpieczeństw – dowiemy się jakie klęski 

żywiołowe zagrażają nam na danym kontynencie.    

 

Za pomocą pojazdów stworzonych z klocków Lego będziemy 

mogli zaliczyć zagadkowe misje – kto wykona wszystkie misje i 

zdobędzie najwięcej punktów otrzyma wyjątkową 

niespodziankę  

  

Taka Wyprawa tylko u nas! 

 

Zapisz swoje dziecko na zajęcia i podziwiaj jak rozwija w sobie 

zachowania społeczne i emocjonalne takie jak: praca w 

zespole, wzajemna komunikacja i koncentracja na zadaniu. 

 5-10 lat 



WARSZTATY SZYCIA 
13-17 lipca 

  
Wyjątkowe warsztaty dla fanek mody  

 

Na tym turnusie dziewczynki wcielą się w rolę 

projektantek oraz krawcowych. Igły, nici, nożyce i 

miary krawieckie będą w ciągłym ruchu 

Opanujemy obsługę maszyny do szycia oraz 

poznamy podstawowe zasady szycia. Zadaniem na 

ten tydzień będzie wykonanie ozdób do włosów, 

bransoletek z materiału oraz dziewczęcych 

torebeczek, które najpierw zaprojektujemy a później 

ozdobimy.  

 

W między czasie przygotujemy wybieg na którym 

urządzimy prawdziwy pokaz mody. 

 

Każdego dnia omawiać będziemy zawody, które 

kojarzone są głównie z kobietami. Do każdego z nich 

ułożymy ruchome modele z robotyki  

 

* Pracować będziemy na maszynach 

przeznaczonych dla dzieci   



GAME MASTER 

20-24 lipca 
 

 

Dołącz do przygody!  

Mali entuzjaści LEGO® wejdą w świat 

bohaterów kultowych gier komputerowych.  

Postaci Mario Bros, Fortnite, Angry Birds, 

Minecraft i ROBLOX, Brawl Stars a także coś 

bardziej dziewczęcego jak Simsy z 

pewnością będą głównymi bohaterami 

budowanych modeli i zabawy. 

 Każdy dzień będzie oferował coś nowego! 

5-10 lat 



LEGO® TRANSFORMERSI 

3-7 sierpnia 
 

Przygotuj się na budowanie i odkryj, jak 

możesz z tych samych klocków zmienić 

zbudowany model w zupełnie w coś innego! 

Dzieciaki pokochają możliwość 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 

swój model w coś wyjątkowego.  

Pracować będziemy na różnych zestawach 

klocków lego, z różnego rodzaju czujnikami 

silnikami i przekładniami.  

Ciekawe, kto wygra konkurs na najbardziej 

pomysłowy model. 5-10 lat 



JURASSIC LAND 
 17-21 sierpnia 

  

Zabierzemy dzieci w podróż  do odległych 

czasów, kiedy  to na ziemi żyły dinozaury. 

Zaprezentujemy i opowiemy dzieciom o 

świecie, który je z całą pewnością fascynuje, 

ale nie jest znany: dzika przyroda i 

niebezpieczne zwierzęta, które wówczas 

panowały na ziemi. 

  

Wspólnie z dziećmi odwzorujemy Jurajski Świat 

przy użyciu klocków Lego®. Poznamy i 

zbudujemy najpopularniejsze gatunki 

dinozaurów m.in.: plezjozaur, apatozaur, 

pteranodon. 

  

Czy udałoby nam się zaprzyjaźnić z jakimś 

gatunkiem?  

 

Wszystko to sprawdzimy na naszych 

półkoloniach. 
5-10 lat 



Cena: 

 

520 PLN 

 
 

• Rabat 10% dla rodzeństwa 

• Rabat 10% przy zapisie na kilka turnusów 
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Co zapewniamy w cenie: 
• opiekę przeszkolonych 2 animatorów w godzinach 7:45 – 

16:00 
• 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]  
• wyjście do pizzeri i lodziarni  
• pamiątkowy dyplom 
• upominek B4K 
• ubezpieczenie NNW 

 
MIEJSCE:  CENTRUM FALA PARK WOLSZTYN, ul. Poznańska 1 
 
Nie zwlekaj i zafunduj dziecku KREATYWNĄ półkolonię. 
 
Kontakt: 505 084 796, email: wolsztyn@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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