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MINING & CRAFTING
[16- 20.01.2022]

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 umiejętności konstruowania
charakterystycznych budowli i postaci z
wykorzystaniem niezliczonej ilości klocków

Lego®.5-8 lat



POCKET MONSTERS
[23-27.01.2022]

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



MOVIE MAKING
[16-20.01.2022]

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 kultowych gier wideo: Super
Mario Bros, BrawStars, Roblox, Beyblades,
Pokémon, Minecraft, Pacman…9-12 lat



MOVIE MAKING
[23-27.01.2022]

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



Cena:

719

First minute*
669

* Cena promocyjna obowiązuje przy 
rezerwacji dokonanej do 11.12.2022
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Co zapewniamy w cenie:
• opiekę przeszkolonych 2 animatorów w godzinach 7:30 –

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

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

odpowiednim oprogramowaniem (w zależności od tematu 
półkolonii)

• gry i zabawy [na zewnątrz oraz planszowe] 
• wyjście na korty tenisowe 
• okolicznościowy t-shirt ‘Bricks4Kidz’ 
• pamiątkowy dyplom
• upominek B4K
• ubezpieczenie NNW

MIEJSCE: CENTRUM KREAKTYWNOŚCI 1000 KLOCKÓW
UL. Zawiszy Czarnego 16a, 40-872 Katowice 

Nie zwlekaj i zafunduj dziecku KREATYWNĄ półkolonię.

Kontakt: 500 774 130, email: 1000klockow@gmail.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 zimowe zgłaszamy do: Kuratorium
Oświaty w Katowicach
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