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WYPRAWA z DASHEM&DOTEM
[ 29.06-03.07.20/17-21.08.2020r. MDK K-Ce]

[13-17.07.20r/03-07.08.20r-MOSiR 
Mysłowice]

Dzieci będą poznawać każdy z kontynentów z
perspektywy występujących na nich budynków,
miejsc i klęsk żywiołowych.
Wcielą się z rolę podróżników, którzy za
pomocą różnych obiektów, pojazdów
stworzonych z klocków Lego będą zaliczać
kolejne misje na wszystkich kontynentach.
Podróżować będziemy z Dashem&Dotem
programując i kodując nasze roboty na
specjalnej macie, która zamieni się w mapę
służącą do podróży.
Po to stworzyliśmy unikalne półkolonie, w
trakcie, których dzieciaki będą w formie
kreatywnej zabawy programować 2
prześmieszne, innowacyjne roboty DASH® &
Dot ® i przemierzać kontynenty.

Taka Wyprawa tylko u nas!

5-8 lat

7-10 lat



MOC LEGO WYOBRAŹNI

[06.07.-10.07.20/24-28.08.2020r MDK K-Ce]

[27-31.07.20 MOSiR Mysłowice]

Ciesz się światem wyobraźni!

Dołącz do przygody w Bricks 4 Kidz, 

zanurzając się w świat Disney’a, zaczynając 
od klasyków takich jak Mickey i Minnie. Czy 

chcesz zbudować bałwana? Co powiesz na 

podwodną przygodę? 

Klocki LEGO obudzą się do życia, gdy 

przemierzamy najpopularniejsze postacie i 
motywy Disney’a. Pobudź swoją wyobraźnię, 

budując ulubione postacie i ich świat: Król 
Lew, Waleczna Merida, Kaczor Donald, 

Myszka Miki, Mała Syrenka!

5-8 lat



GAME MASTER

20-24.07.20 MDK K-ce

10-14.08.20 MOSiR Mysłowice

Dołącz do przygody! 

Mali entuzjaści LEGO® wejdą w świat 

bohaterów kultowych gier komputerowych. 

Postaci Mario Bros, Fortnite, Angry Birds, 

Minecraft, Brawl Stars z pewnością będą 
głównymi bohaterami budowanych modeli i 

zabawy.

Każdy dzień będzie oferował coś nowego!

5-8 lat



MOVIE MAKING
MOC LEGO WYOBRAŹNI

[06.07.-10.07.20/24-28.08.2020r MDK K-Ce]
[27-31.07.20 MOSiR Mysłowice]

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 kultowi
bohaterowie produkcji DISNEY’a.9-12 lat

9-12 lat



VIDEO GAME DESIGN

- KOSMOS

20-24.07.20 MDK K-ce

10-14.08.20 MOSiR Mysłowice

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 dziejących
się w KOSMOSIE. Każdy dzień stopniowo uczy
bardziej zaawansowanych możliwości w
zakresie programowania własnej gry.

9-12 lat



Cena:

620 zł

First minute*

580 zł
ZNIŻKI ☺

*50 PLN na drugie dziecko przy zapisie 
rodzeństwa

*50 PLN przy zapisie na kolejne turnusy 
*rabaty nie sumują się

* Cena promocyjna obowiązuje przy 
rezerwacji dokonanej do 23.06.2020r
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Co zapewniamy w cenie:
• opiekę przeszkolonych 2 animatorów w godzinach 7:45 –

16:30
• wyżywienie: II śniadanie, obiad, podwieczorek, woda 

mineralna, soki, słone i słodkie przekąski, owoce
• materiały dydaktyczne, sprzęt komputerowy wraz z 

odpowiednim oprogramowaniem
• gry i zabawy na świeżym powietrzu 
• Wycieczki tematyczne 
• okolicznościowy T-shirt ‘Bricks4Kidz’ 
• pamiątkowy dyplom
• upominek B4K
• ubezpieczenie NNW

MIEJSCE:
-Miejski Dom Kultury Katowice-Bogucice  ul. Markiefki 44a
-Hala MOSiR ul. Bończyka 32z Mysłowice

Nie zwlekaj i zafunduj dziecku KREATYWNĄ półkolonię.

Kontakt: 500 774 130, email: katowice@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 letnie zgłaszamy do Kuratorium
Oświaty w Katowicach.
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