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MINING & CRAFTING
[04.07—08.07, 25.07-29.07, 

22.08-26.08]

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. 

Mozėmy zagwarantować rozwoj́ 
wyobrazńi oraz umiejet̨nosći 

konstruowania charakterystycznych 
budowli i postaci z wykorzystaniem 
niezliczonej ilosći klockoẃ Lego®.

5-8 lat



POCKET MONSTERS
[11.07-15.07, 01.08-05.08]

Przygotuj się na przygodę w świecie 
Pokémon! 

Sięgnij po swoje umiejętności młodego 
inżyniera, gdy budujemy Dratini, 
Pikachu, Poké Balls i nie tylko. 

Przeżyj przygodę w wszechświecie 
Pokémonów. 

Czy masz to, czego potrzeba, aby 
zostać Mistrzem Pokémon®?!

5-8 lat5-8 lat



LABORATORIUM 
MŁODEGO ROBOTYKA

[27.06–01.07, 18.07-22.07,
08.08-12.08]

Wszystkim młodym pasjonatom 
eksperymentów chemicznych oraz 

robotyki oferujemy naszą półkolonię na 
której przeprowadzać będzie 

ekscytujące i bezpieczne zarazem 
doświadczenia chemiczne, ale także 

zbudujemy modele robotów z 
wykorzystaniem silników, przekładni, 

kół, osi i innych technicznych 
składników. 

Tylko u nas w jednym czasie możecie 
zostać piromanami i inżynierami LEGO!5-8 lat5-8 lat7-10 lat



Zaprogramuj Dash’a
[11.07-15.07, 01.08-05.08]

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
[04.07—08.07, 25.07-
29.07, 22.08-26.08]

 
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
[27.06–01.07, 18.07-22.07, 

08.08-12.08]

Pewnie czes̨ć ́ dzieci czytało komiks z bohaterami 
Marvela, Kaczorem Donaldem, Garfieldem lub 
kultowe polskie serie: Kajko i Kokosz czy Tytus, 

Romek i Atomek. 
Zapewne czytajac̨ je, niejednokrotnie miały 

własny, oryginalny pomysł na swoj́ komiks. Jezėli 
tak, to nasze poł́kolonie sa ̨ po to, aby 

urzeczywistnic ́ to marzenie!
 

Podczas półkolonii dzieci zapoznaja ̨ sie ̨ ze 
sẃiatem komiksu, jego historia ̨oraz roźṅymi jego 
formami. Kazḋego dnia realizujemy inny motyw 
przewodni komiksu tak, aby cała przedstawiona 
historia miała ciekawe zwroty akcji i wciag̨ała 

czytelnika w stworzona ̨lekture ̨. 
Dziek̨i funkcji, łac̨zenia ilustracji ze słowami, 
intuicyjne oprogramowanie Lego®, pomozė 

dzieciom w łatwy sposob́ tworzyc ́ historie z juz ̇ 
istniejac̨ej grafiki lub umozl̇iwi przygotowanie 

własnorec̨znie wykonanej scenografii. Tworzenie 
komiksoẃ nigdy nie było tak proste!

9-12 lat



Cena:

600 PLN

v  rabat 10% przy zapisie rodzeństwa 
(dotyczy drugiej i kolejnej osoby z rodzeństwa)

v rabat 10% na kolejny turnus półkolonii

* rabaty nie łączą sięOFERTA 
LATO 2022



Co zapewniamy w cenie:

•opiekę przeszkolonych 2 animatorów w godzinach 
8:00 – 16:30
•wyżywienie: II śniadanie, obiad, podwieczorek, 
napoje
•materiały dydaktyczne, sprzęt komputerowy 
wraz z odpowiednim oprogramowaniem
•gry i zabawy
• zajęcia sportowe 
•seans filmowy 
•upominek B4K

MIEJSCE: Szkoła Pstawowa w Luszowicach 
(Stanisława Przybyszewskiego 6, 32-500 

Luszowice)

Nie zwlekaj i zafunduj dziecku KREATYWNĄ 
półkolonię.

Kontakt: 784 189 203
OFERTA 
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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 letnie zgłaszamy do:

Kuratorium Oświaty w Krakowie
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