
 

 

ZIMOWE SPOTKANIA Z FILMOWYMI 

BOHATERAMI LEGO  
 
Przedstawiamy ofertę niezwykle ciekawych zimowych warsztatów „Akademii Iwony 

Kalaman”. 

Podczas tygodniowych warsztatów będziemy zdobywać wiedzę i umiejętności budownicze 

na bazie klocków Lego, rozwijać wyobraźnię, własną twórczość oraz poznawać tajniki wiedzy 

technicznej i informatycznej na bazie zestawów Lego Robotów Wedo. 

 

Nasi Lego Fani, przeżyją niesamowite chwile ze swoimi ulubionymi filmowymi bohaterami 

Lego.  Przez 5 dni zagoszczą u nas Rowan, Koroli i Zander Freemekers z filmu Lego Star Wars 

Lego Batman i jego przyjaciele, Laval z filmu Lego Chima, Emmet z filmu Lego Przygoda oraz  

Robin, Ava, Król Halbat z filmu Lego Nexo Knight. 

Każdemu bohaterowi poświęcimy 1 dzień  warsztatów. Podczas tego dnia na pewno bliżej 

poznamy naszych bohaterów i wraz z nimi będziemy przezywać nowe przygody i 

rozwiązywać Lego zagadki. 

 
 
Co nas czeka: 
 
1 DZIEŃ. Dzieci pod okiem instruktora stworzą Krainę Nexo Knight, w której to armia rycerzy 

Lego będzie opracowywać plan odbicia państwa Richmond z rąk wroga. Wybudujemy armie 

rycerzy oraz ich królestwo i oczywiście pokonamy odwiecznego wroga. 

 
2 DZIEŃ. To dzień pełen akcji z Lego Batmanem. Powstanie bowiem Miasto Batmana wraz z 

jego wspaniałymi pojazdami.   
 
3 DZIEŃ. To niezapomniane chwile z Lego Star Wars i rodziną Freemakers, z którymi to 

przeszukamy galaktykę w poszukiwaniu nowych części do budowy wspaniałych statków 

kosmicznych oraz zmierzymy się z Ciemną Strona Mocy. 

 

4 DZIEŃ. Wracamy do akcji i do bohatera filmu Lego Przygoda. Wraz z Emmetem wyzwolimy 

krainę klocków spod władzy okrutnego dyktatora – Lorda Biznesa.  

 
5 DZIEŃ. Odwiedzimy krainę Lego Chima, Lwa Lavalta i krokodyla Cragger, gdzie dawni 

przyjaciele stali się wielkimi wrogami. Pomożemy im znowu się zaprzyjaźnić budując 

wspaniałe Miasto Chi……… 

 
Dodatkowo każdego dnia będą: zajęcia świetlicowe,  zajęcia sportowo-rekreacyjne, 

warsztaty z Lego Robotyki – WeDo, gry planszowe w tym gry Lego.  Oczywiście 3 posiłki 

dziennie – II śniadanie, obiad i podwieczorek. 



 

Celem Naszych warsztatów  jest rozpowszechnianie i rozwijanie zainteresowań i kompetencji 

naukowych poprzez świadome kreowanie i rozbudzanie zainteresowań z dziedziny 

matematyki, mechaniki i fizyki oraz twórczego budowania a także  stymulowanie rozwoju 

osobowości w aspekcie kreatywności co powoduje podniesienie świadomości edukacyjnej  

wśród dzieci.  

Instruktorzy, którzy będą prowadzić warsztaty to doświadczeni nauczyciele i pedagodzy z 

długoletnim stażem pracy z dziećmi.  

Proponowane turnusy: 

I: 13 lutego – 17 lutego,  
II: 20 luty – 24 lutego,    
Turnus obejmuje 5 dni tygodnia, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 17:00.  

 
Posiłki:  
Akademia dostarczy posiłki dla dzieci uczestniczących w zajęciach tj. gotowe produkty 

spożywcze na II śniadanie i podwieczorek oraz ciepły obiad za pośrednictwem firmy 

cateringowej. 

Plan dnia 

7.30 – 9.00 – zajęcia świetlicowe 

9.00 – 9.30 -  II śniadanie 

9.30 – 11.00 – Warsztaty  „LEGO KLOCKI – Twórcze BUDOWANIE Z FILMOWYMI Bohaterami 

Lego” 

11.15 - 12.30 – zajęcia sportowo rekreacyjne 

12.30 – Chwilka wytchnienia i przygotowanie do obiadu 

13.00 – obiad  

13.30 – 14.30 – Warsztaty „LEGO ROBOTY- WEDU” 

14.30 –  Warsztaty z Planszówkami 

16.00- zajęcia świetlicowe – odbiór dzieci. 

 

Miejsce: Gimnazjum nr 82, ul. Czumy 8, sala 139 

Cena za turnus:  

550,00 zł.  plus całodzienne wyżywienie 85,00 zł./tydzień (drugie śniadanie, obiad i 

podwieczorek) 

495,00 zł. z Bemowską Kartą Mieszkańca plus całodzienne wyżywienie 85,00 zł./tydzień 

oferujemy zniżkę 10% dla rodzeństwa (zniżki nie łączą się i nie obejmują opłaty za 

wyżywienie) 

 

Informacje i zapisy:  

Ilona Sawicka, ilona.sawicka@bemowskie.pl, tel. 507 191 238 

 
 


