
Warsztaty 
letnie 2021

Chrzanów



Harmonogram:
MOVIE MAKING (w tym Minecraft,ale nie tylko) i JURASSIC LAND:
1. Biblioteka Chrzanów - 12.07-16.07
2. Trzebińskie Centrum Kultury - 16.08-20.08

KOMIKS KREATOR (w tym Minecraft,ale nie tylko) i GALAXY STAR WARS:
1. Szkoła Podstawowa Luszowice - 05.07-09.07
2. Szkoła Podstawowa Balin - 02.08-06.08 

ZAPROGRAMUJ DASH’a i GAME ON:
1. Szkoła Podstawowa Balin - 28.06-02.07
2. Szkoła Podstawowa Płaza - 19.07-23.07
3. Libiąskie Centrum Kultury - 26.07-30.07
4. Biblioteka Chrzanów - 09.08-13.08
5. Szkoła Podstawowa Luszowice - 23.08-27.08



Co zapewniamy w cenie:
• opiekę nad Państwa pociechami od 10:00 do 14:00 

(Biblioteka Chrzanów 10:15 do 14:15)
• codzienny poczęstunek, w tym picie i owoce
• materiały dydaktyczne, sprzęt komputerowy wraz z 

odpowiednim oprogramowaniem 
• pamiątkowy dyplom
• upominek B4K

Nie zwlekaj i zafunduj dziecku KREATYWNE 
letnie warsztaty.

Kontakt: 784-189-203, 
Email: chrzanow@bricks4kidz.com

Cena:

1 dzień - 80 zł
1 tydzień - 350 zł



JURASSIC LAND

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.

5-8 lat



GALAXY - StarWars

Niech Moc będzie z Wami!

Bądźcie gotowi aby bronić honoru i walczyć z
ciemną stroną mocy!

Postaramy się w dzieciakach obudzić rycerzy
Jedi w świecie Gwiezdnych wojen. Będą one
miały ważną misję do odegrania,
wykorzystując wyjątkowe umiejętności i
odwagę.

Dołącz do Rady młodych rycerzy Jedi i
wspomóż ich budując specjalne obiekty,
pojazdy i urządzenia z klocków LEGO®.
Wykorzystuj wszystkie możliwe materiały od
zwykłych klocków, po mechanizmy z
zębatkami, silniczki.

Wyobraźnia i kreatywność będą z Wami i
pozwolą zatopić się w wyjątkowym świecie
bohaterów tego kultowego filmu, gdzie jasna
strona zawsze ostatecznie wygrywa z ciemną.

5-8 lat



GAME ON
Dołącz do przygody! Mali entuzjaści 

LEGO® wejdą w świat bohaterów 
kultowych gier komputerowych. 

Podczas naszej interaktywnej letniej
półkolonii uczestnicy będą używać klocków
LEGO® do tworzenia i budowania różnych
postaci ze swoich ulubionych gier wideo.
Motywy, takie jak Super Mario Bros,
BrawStars, Roblox, Beyblades, Pokémon i
Minecraft, ożywają dzięki wykorzystaniu
naszych robotów, mozaik i grafik 3D, a
wszystko to wykonane z klocków LEGO®.

Nie zapomnimy o klasycznych tematach
Nintendo i SEGA, takich jak Zelda, Duck
Hunt, Pacman i Sonic the Hedgehog! Każdy
dzień będzie nową przygodą, gdy świat
wirtualny połączymy z klockami LEGO®!

5-8 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



KOMIKS KREATOR

Pewnie część 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 półkolonie są po to, aby urzeczywistnić to
marzenie!

Podczas półkolonii dzieci zapoznają się ze światem
komiksu, jego historią oraz różnymi jego formami.
Każdego dnia realizujemy inny motyw przewodni
komiksu tak, aby cała przedstawiona historia miała
ciekawe zwroty akcji i wciągała czytelnika w
stworzoną lekturę.
Dzięki funkcji, łączenia ilustracji ze słowami,
intuicyjne oprogramowanie Lego®, pomoże
dzieciom w łatwy sposób tworzyć historie z już
istniejącej grafiki lub umożliwi przygotowanie
własnoręcznie wykonanej scenografii. Tworzenie
komiksów nigdy nie było tak proste!9-12 lat


