
Ekscytujące, edukacyjne zajęcia dodatkowe

- Szkoły Podstawowe / klasy 0-3

Uczymy. Bawimy. Budujemy z klockami LEGO®

ROBOTYKA DLA JUNIORA
Z KLOCKAMI LEGO



Bricks 4 Kidz® [czyli po prostu Klocki Dla Dzieci] to stworzony w USA, obecny w ponad 30

krajach na świecie, teraz sprawdzony w Polsce (ponad 20 lokalizacji), 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 itd.). Każdy projekt
tematyczny to 4-8 zajęć.

Co to jest Bricks 4 Kidz?



Nasze cele edukacyjne

Uczymy WSPÓŁPRACY
Na naszych zajęciach dzieci zawsze

pracują w parach. W dzisiejszym świecie

skoncentrowanym na indywidualizmie,

uczymy dzieci innego podejścia do zadań i

projektów.

Poszerzamy WIEDZĘ

o ŚWIECIE
Każde zajęcia rozpoczynamy

przedstawieniem tematu. Nie polega to

jednak na wskazaniu modelu, który dzieci

będą budować. Już na początku w

atrakcyjny sposób prezentujemy temat,

przekazujemy kluczowe fakty, wciągamy

dzieci do dyskusji, zadajemy pytania i

zagadki. A właśnie, czy wiecie kto, kiedy i

po co zbudował wieżę Eiffel’a? My i dzieci

uczestniczące w naszych zajęciach już
wiemy ☺



Nasze cele edukacyjne

Wykorzystujemy S-T-E-M
STEM to wyjątkowy sposób prowadzenia zajęć

wykorzystujący w jednym czasie elementy 4

dziedzin:

• NAUK PRZYRODNICZYCH,

• TECHNOLOGII,

• INŻYNIERII i…

• …MATEMATYKI.

Budowanie modeli to praktyczne

doświadczenie, które zachęca do krytycznego i

technicznego myślenia, kreatywnego

rozwiązywania problemów. Dzięki takiemu

podejściu dzieci w naturalny sposób poznają:

prawa fizyki, mechaniki, elementy astronomii,

działania matematyczne takie jak: liczenie,

dzielenie, mierzenie czy szacowanie i uczą się je

stosować w praktyce.

Stawiamy

na ORGANIZACJĘ

i PORZĄDEK
Dzieci nie wybiegają z naszych zajęć zostawiając

prowadzącego z kilkunastoma nierozłożonymi

modelami. Obowiązkowym elementem

warsztatów jest rozłożenie zbudowanego

modelu i uporządkowanie klocków w

specjalnych pudełkach w taki sposób, w jakim

znajdowały się na początku zajęć. Myli się ten,

kto myśli, że w przypadku zajęć z dziećmi to

nieosiągalne ☺



Nasze cele edukacyjne

UZUPEŁNIAMY i POSZERZAMY WIEDZĘ

zawartą w PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ.

Obszary, w których wpisujemy się w podstawę programową:

• J ̨ęzyk obcy nowożytny

• Wspomagamy dzieci w porozumiewaniu się z osobami, kto ́re mówia ̨ innym językiem, a w tym w

szczególności: nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu;

• Wszystkie modele do budowania mają swoje nazwy w języku angielskim. Dzieci przy okazji zajęć

poznają nowe słowa w tym języku i poszerzają swój zasób słownictwa.

• Edukacja społeczna
• Wychowujemy do zgodnego współdziałania z rówies ́nikami i dorosłymi;

• Uczymy przestrzegania reguł obowia ̨zuja ̨cych w społecznos ́ci dziecięcej oraz w s ́wiecie dorosłych;

• Pomagamy poznać i przyswoić zasady zachowania na zajęciach i bezpiecznej organizacji zabawy.

• Edukacja przyrodnicza
• Dzieci poznają rośliny i zwierzęta z różnych środowisk przyrodniczych;

• Poznają zjawiska przyrodnicze i atmosferyczne;

• Edukacja matematyczna
• Wspomagamy rozwój umysłowy ważny dla uczenia się matematyki: ustalanie kolejności czynności,

grupowanie/klasyfikowanie podobnych elementów, symetria;

• Uczymy umiejętności matematycznych takich jak: sprawne liczenie, sumowanie, dzielenie;

• Kształtujemy umiejętność zasad pomiaru: długość, porównywanie długości (wykorzystując klocki);

• Zajęcia techniczne
• Pokazujemy zasady działania różnych urządzeń mechanicznych;

• Uczymy konstruowania modeli / obiektów opartych o gotowe zestawy;

• Uczymy utrzymania porządku wokół siebie i sprzątania po sobie;
Autorem

podstawy programowej

jest Ministerstwo Edukacji Narodowej



Nasze zajęcia (minuta-po-minucie)

Projekt tematyczny: SIŁY NATURY

Temat zajęć: TORNADO

1-2’ min.

Powitanie i przypomnienie

zasad obowiązujących

na zajęciach.

2-10’ min.
Przedstawienie tematu: TORNADO

Co to jest? Gdzie najczęściej występuje?

Dlaczego się tworzą i jakie przyjmują inne

formy i nazwy?

Czy w Polsce również mamy do czynienia

z nimi? (odbywa się w formie prezentacji, dyskusji,

wymiany informacji, pytań ze strony dzieci).

Grupa wiekowa: dzieci 6-7 lat / 0-1 klasa

Czas trwania zajęć: 60 minut

Wielkość grupy: 12 dzieci

11-50’ min.

Budowa modelu TORNADA

z klocków LEGO®

+ kreatywna przebudowa

i/lub zabawa stworzonym
modelem.

51-60’ min.

Rozkładanie modelu,

porządkowanie

klocków,

sprzątanie miejsca

pracy.

Pożegnanie.



Rok szkolny 2017/18

W ramach naszych zajęć pozalekcyjnych realizujemy projekty tematyczne,

które fantastycznie rozwijają i uzupełniają podstawową wiedzę

zdobywaną przez dzieci w szkole.

Projekty tematyczne: [dzieci 6-7 lat / 0-1 klasa]

LUNAPARK (TICKET TO RIDE) – zapoznamy dzieci z historią i sposobem działania ulubionych

atrakcji w parku rozrywki. Za pomocą modeli przybliżymy takie pojęcia jak obwód, obrót

zgodny i przeciwny do ruchu wskazówek zegara, korkociąg, grawitacja, łuk, pęd czy koło

zamachowe.

ENERGIA JEST WSZĘDZIE (ENERGY IS EVERYWHERE) - energia ma zasadnicze znaczenie dla

niemal wszystkiego, co robimy, od świateł w naszych domach i salach lekcyjnych, po benzynę,

która pozwala uruchomić samochody. Przedstawimy dzieciakom świat energii we wszystkich

jego niesamowitych formach - energii z wiatru, słońca, z biopaliw po paliwa kopalne. Dzięki

naszym super modelom pomożemy dzieciakom zrozumieć takie terminy jak: odnawialne źródła

energii, składowisko odpadów, efekt cieplarniany.

INŻYNIERSKIE PRZYGODY (ENGINEERING ADVENTURES) – podczas zajęć dzieci mogą

wypróbować swoje umiejętności ‘inżynierskie’. Będą budować piękne mosty, super pojazdy i

wiele innych obiektów. Chcesz zaprojektować własny samochód elektryczny? Tylko na naszych

zajęciach jest to możliwe.
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Projekty tematyczne: [dzieci 6-7 lat / 0-1 klasa]

NIESAMOWITE ZWIERZAKI (AMAZING ANIMALS) - To będzie ZOO! To jest projekt, który zachwyci

dzieci kochające zwierzęta. Będziemy budować modele węży, owadów, ssaków i nie tylko. Co

tydzień omówimy fascynujące fakty dotyczące zwierząt, które budujemy, od kameleona

zmieniającego kolory po fokę, która ‘płynie’ przez stół. Dzieciaki pokochają te ruchome modele

celebrując w ten sposób cudowny świat zwierząt.

CIEKAWE WYNALAZKI (INTERESTING INVENTIONS) - większość obiektów, z których codziennie

korzystamy ma swoich wynalazców. Dzieci dowiedzą się kto wynalazł i skąd pochodzą takie

urządzenia jak np. mikser kuchenny, wycieraczki samochodowe, maszyna do pisania, maszyna

do szycia... Podczas zajęć dzieci poznają i omówią różnicę między wynalazkiem a odkryciem,

dowiedzą się również w jaki sposób twórcy wynalazku dbają o swoje pomysły. Przedstawimy

dzieciom świat pomysłów, kreatywności, wynalazków i patentów. W każdym tygodniu będziemy

konstruować różne znane modele, każdy model jest ruchomy.

W POWIETRZU, NA LĄDZIE i NA MORZU (AIR, LAND & SEA) - pokażemy dzieciom różne sposoby

poruszania się w powietrzu, na lądzie i na morzu. Jak działa helikopter, żaglówka, narty wodne?

Dzieci dowiedzą się, co sprawia, że każda maszyna jest wyjątkowa i jak się porusza, odkrywając

takie pojęcia, jak pływalność, napęd, podnoszenie! A może wymyślą własne sposoby lub

urządzenia służące do poruszania się w powietrzu, po lądzie i po wodzie?



Rok szkolny 2017/18

Projekty tematyczne: [dzieci 8-9 lat / 2-3 klasa]

PRAWA RUCHU (LAWS OF MOTION) – przybliżymy dzieciom niektóre prawa Izaaka Newtona takie

jak: bezwładność, siła odśrodkowa, przyspieszenie czy sposób mierzenia upływu czasu oraz

będziemy pokazywać, że każda akcja ma taką samą, ale przeciwną reakcję. Wszystko za

pomocą budowania specjalnych modeli jak: różne typy huśtawek (swing-o-rama, obrotowa),

diabelski młyn, kosiarka, zegar mechaniczny czy katapulta.

MISJA KOSMOS (MISSION 2 SPACE & SPACE ADVENTURES) - wiele dzieci marzy o byciu astronautą i

podróżowaniu w kosmos. Nasze zajęcia są po to, aby co tydzień dzieci dowiadywały się nowych

rzeczy o eksploracji kosmosu, środowisku panującym w przestrzeni kosmicznej i budowały nowy

model związany z programem NASA – prom kosmiczny, satelita, łazik księżycowy, ‘wirówka’, którą

astronauci wykorzystują do przygotowania się do lotu, wyrzutnia startowa czy orbiter. Dodatkowo

dzieci usłyszą o najbardziej odległym stworzonym przez człowieka obiekcie we wszechświecie,

uzyskają też wiedzę na temat odczuć astronautów przebywających w kosmosie.

ŚRODKI TRANSPORTU (TRANSPORTATION TIMELINE) – projekt dla wszystkich fanów pojazdów! W

każdym tygodniu dzieci skonstruują specjalne ruchome modele pojazdów i poznają ich historię

począwszy od powozu konnego, poprzez zwykłe auta po auta wyścigowe, samolot i inne.

Zbudują szlaban kolejowy i poznają mechanizm jego działania. Każda lekcja wprowadza

terminologię odnoszącą się do każdego rodzaju transportu, np. „unoszenie i napędzanie"

samolotu, podczas zajęć dzieci dowiadują się także, w jaki sposób działają poszczególne

pojazdy.
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Projekty tematyczne: [dzieci 8-9 lat / 2-3 klasa]

PLAC BUDOWY (CONSTRUCTION CRAZE) – zakładamy kaski ochronne i zapraszamy na nasz

plac budowy. Przeprowadzimy dzieciaki przez wszystkie elementy istotne dla prowadzenia

budowy. Poznają specjalne pojazdy i urządzenia niezbędne do prowadzenia prac na każdej

budowie: wywrotka, buldożer, dźwig, wiertarka czy młot pneumatyczny. Zaskoczymy je historią

i sposobem działania niektórych z nich. Skąd pochodzi słowo buldożer? Jak duża jest

największa ciężarówka na świecie?

ZIMOWA ZABAWA (WINTER FUN) – Zima z oknem? Przybliżymy dzieciom popularne zimowe

aktywności, począwszy od pełnego adrenaliny zjazdu sankami z góry, po relaksującą

przejażdżkę saniami z zaprzęgiem konnym. Zbudujemy pług i skuter śnieżny. Ale zima nie

byłaby zimą bez hokeja na lodzie czy nart. Nie ma śniegu? Nie ma problemu - wszystko, co

trzeba stworzą dzieciaki samodzielnie używając wyobraźni.

SIŁY NATURY (FORCES OF NATURE) – przedstawimy wszystkie niesamowite sił natury, wspólnie z

dziećmi zbadamy kiedy, gdzie, jak i dlaczego powstają wszystkie rodzaje zjawisk naturalnych.

Poznamy wyjątkowe miejsca, gdzie np. występuje większość tsunami, spróbujemy się

dowiedzieć się w jaki sposób powstaje trzęsienie ziemi, jakie są huragany w różnych częściach

świata. Zajęcia mają na celu poprawienie zrozumienia przez dziecko sił natury. Dzieci zbudują

ruchome modele tornado, tsunami, trzęsienia ziemi czy lawiny śnieżnej. Dowiedzą się, jak się

poruszają, dlaczego się zdarzają i jak się zachować, aby być bezpiecznym!



MY a inne firmy

CZYM NASZE ZAJĘCIA RÓŻNIĄ SIĘ OD innych ZAJĘĆ 
z KLOCKAMI LEGO®

Materiały dydaktyczne zawierające KILKASET tematów, modeli do

budowania dają GWARANCJE NIEPOWTARZALNOŚCI ZAJĘĆ dla tych

samych dzieci przez cały okres ich edukacji od 0 do 3 klasy.

GWARANCJA ciągłego ROZWOJU MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH.

W Centrali firmy B4K w sposób nieustający pracuje sztab osób

odpowiedzialnych tylko i wyłącznie za rozwój nowych tematów, modeli,

uwzględniając zmieniające się na przestrzeni lat potrzeby edukacyjne i

społeczne dzieci.

UNIKALNOŚĆ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH.

B4K nie czerpie, jak większość firm oferujących zajęcia, z gotowych, ale

dość ograniczonych zasobów modeli firmy LEGO®. Każdy temat, model,

scenariusz jest własnością intelektualną firmy B4K.



Oferta dla rodziców

Liczba zajęć

W I semestrze realizujemy 3 projekty tematyczne = gwarantowane minimum 17 

zajęć*.

W II semestrze realizujemy 3 projekty tematyczne = gwarantowane minimum 14 

zajęć.

Cena

I SEMESTR: 340 PLN (17 zajęć x 20 PLN)

Sposób rozliczenia

- comiesięczna: w zależności od ilości zajęć 1x w tygodniu – 80 PLN

- jednorazowa: 306 PLN (zniżka 10%) 

II SEMESTR: 280 PLN (14 zajęć x 20 PLN)

Sposób rozliczenia

- comiesięczna: w zależności od ilości zajęć 1x w tygodniu – 80 PLN

- jednorazowa: 252 PLN (zniżka 10%)

* Zajęcia prowadzimy 1 raz w tygodniu. Zajęć może być więcej, w zależności od układu dni 

wolnych w szkole. Dodatkowe zajęcia nie są doliczane do ceny. Brak zwrotów z tytułu 

nieobecności dziecka na zajęciach.



Kontakt

Weronika Brejecka
tel. 785 560 294

gniezno@bricks4kidz.com

gniezno@bricks4kidz.com

www.bricks4kidz.com.pl/gniezno

www.facebook.com/bricks4kidzgniezno

BRICKS 4 KIDZ®
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http://www.facebook.com/bricks4kidzgniezno

