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Szanowni Państwo, 

Bricks4Kidz® [czyli po prostu Klocki Dla Dzieci] to stworzone w USA Centrum Kreatywności, obecne 

w ponad 30 krajach i największe na świecie, teraz sprawdzony w Polsce (ponad 20 lokalizacji),  

to pomysł i metodologia prowadzenia zajęć dla dzieci w wieku 3-12 lat. Tworzymy wyjątkową 

atmosferę warsztatów, podczas których uczymy, budujemy, bawimy… za pomocą 

uwielbianych przez dzieci klocków LEGO®. Dzieci uczą się i rozwijają najefektywniej poprzez 

zajęcia, które angażują ich ciekawość i kreatywność, dlatego prowadzimy je w formie ekscytujących 

projektów tematycznych (np. siły natury, zadziwiające zwierzęta, przygoda w kosmosie). 

• Uczymy współpracy: dzieci pracują w parach, motywacja do pomagania 

• Budujemy ogólną wiedzę: prezentacja tematyki, dyskusja, budowa modelu 

• Wykorzystujemy STEAM: 4 dziedziny nauki: przyroda, inżynieria, technologia i matematyka 

• Uczymy organizacji i porządku: rozłożenie modelu i uporządkowanie klocków. 

 

Po raz pierwszy Warsztaty Zimowe w trakcie ferii zimowych w Państwa Szkole w Krynicznie. 

Poniżej przedstawiamy szczegółową ofertę Warsztatów dla Państwa dzieci. Mamy nadzieję, że ów 

oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem i spotkany się z Państwa dziećmi. 

 

W razie ewentualnych pytań czy niejasności proszę o kontakt. 

 

Pozdrawiam serdecznie 

Monika Nawrocka-Pawlak  

+48-733-288-492 

wroclaw@bricks4kidz.com  
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TURNUS 1 Warsztaty Zimowe „Movie Making MINECRAFT” 

Termin 28.01 – 01.02 
Cena  

• Animacje realizowane przez 2 animatorów 

• Opiekę w godzinach 8:00 – 17:00 

• Warsztaty 5 dniowe (Pn-Pt) 

• Pełne wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek oraz woda, soki, słone i słodkie 
przekąski, owoce 

• Warsztaty zgodne z tematem zajęć wraz z materiałami dydaktycznymi, sprzętem 
komputerowym i odpowiednim oprogramowaniem 

• Zabawy i gry planszowe 

• Dostęp do ogrodzonego ogródka i placu zabaw (teren szkoły) 

• ATRAKCJA: nauka programowania z robotami DASH&DOT (patrz niżej) 

• Seans filmowy 

• Pamiątkowy dyplom i upominek BRICKS4KIDZ 

• Ubezpieczenie NNW  
 

MIEJSCE WARSZTATÓW: 
Szkoła Podstawowa w Krynicznie, ul. Szkolna 
 
ORGANIZATOR WARSZTATÓW: 
Centrum Kreatywności Bricks4Kidz; ul. Brzozowa 44/2; 52-200 Wysoka (Wrocław) 
 
UWAGA: Zastrzegamy sobie prawo odwołania Warsztatów w przypadku, gdy nie zbierze się 
odpowiednia ilość dzieci (min. 10 dzieci). 

 
CENA LAST 

MINUTE 
 

499zł  
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TURNUS 2 Warsztaty Zimowe „Robotyka dla Juniora STAR WARS” 
Termin 04.02 – 08.02 

Cena  

• Animacje realizowane przez 2 animatorów 

• Opiekę w godzinach 8:00 – 17:00 

• Warsztaty 5 dniowe (Pn-Pt) 

• Pełne wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek oraz woda, soki, słone i słodkie 
przekąski, owoce 

• Warsztaty zgodne z tematem zajęć wraz z materiałami dydaktycznymi, sprzętem 
komputerowym i odpowiednim oprogramowaniem 

• Zabawy i gry planszowe 

• Dostęp do ogrodzonego ogródka i placu zabaw (teren szkoły) 

• ATRAKCJA: nauka programowania z robotami DASH&DOT (patrz niżej) 

• Seans filmowy 

• Pamiątkowy dyplom i upominek BRICKS4KIDZ 

• Ubezpieczenie NNW  
 
MIEJSCE WARSZTATÓW: 
Szkoła Podstawowa w Krynicznie, ul. Szkolna 
 
ORGANIZATOR WARSZTATÓW: 
Centrum Kreatywności Bricks4Kidz; ul. Brzozowa 44/2; 52-200 Wysoka (Wrocław) 
 
UWAGA: Zastrzegamy sobie prawo odwołania Warsztatów w przypadku, gdy nie zbierze się 
odpowiednia ilość dzieci (min. 10 dzieci). 

 
CENA LAST 

MINUTE 
 

499zł  
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4-6 lat 

5-10 lat 
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Centrum Kreatywności Bricks4Kidz® od roku szkolnego 2018/2019 oferuje zajęcia programowanie 

z DASH&DOT®. Roboty te to świetna pomoc dydaktyczna. Roboty wykorzystywane są do nauki 

programowania i świetnie sprawdzają się podczas nauczania w przedszkolach i szkołach 

podstawowych. Z robotów można korzystać nie tylko na zajęciach komputerowych, ale również - 

w trakcie regularnych zajęć lekcyjnych. Zaprogramowanie robota umożliwia wizualizację 

opracowywanych zagadnień, np. z matematyki, przyrody, j. angielskiego.   

Z punktu widzenia dziecka Dash&Dot® to pasjonująca zabawa i niestandardowy sposób „pracy”  

w trakcie zajęć. Roboty wzbudzają w dzieciach bardzo pozytywne emocje. Dzieci momentalnie 

dokonują ich animizacji, chcą się nimi opiekować i bawić. Zwiększa się zainteresowanie dzieci 

tematyką zajęć, gdy mają oni możliwość zaprogramowania robotów, które „na żywo” wykonają ich 

polecenia. W trakcie zajęć dzieci uczą się, w jaki sposób robot „myśli”, czyli jak budowane są 

programy. Obsługiwanie robota i formułowanie komend uczy myślenia logicznego, 

kreatywnego podejścia i rozwiązywania problemów. Roboty świetnie nadają się do pracy  

w niewielkich grupach, ucząc współpracy i komunikacji. Te umiejętności to kluczowe kompetencje 

XXI wieku, przydatne nie tylko przyszłym informatykom czy programistom, ale ważne w praktycznie 

każdym zawodzie oraz w codziennym życiu.  

Dzięki robotom Dash&Dot® można w pozytywny i bezpieczny sposób wykorzystać naturalne 

zainteresowanie dzieci nowymi technologiami. 

Już ponad 7.000 szkół z całego świata 

używa robotów DASH&DOT® podczas 

zajęć programowania!!! 
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