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LEGO® WYSPA KREATYWNOŚCI W
KRAKOWIE !

Takiego eventu LEGO jeszcze nie było! We wrześniu firma LEGO Polska
zaprasza na wielką, rodzinną, bezpłatną imprezę pod hasłem „LEGO®
Wyspa kreatywności”, podczas którego dzieci będą mogły całymi dniami
bawić się klockami LEGO i budować wszystko, co podpowie im

2016-09-05 Pozostałe

Takiego eventu LEGO jeszcze nie było! We
wrześniu firma LEGO Polska zaprasza na
wielką, rodzinną, bezpłatną imprezę pod
hasłem „LEGO® Wyspa kreatywności”, podczas którego
dzieci będą mogły całymi dniami bawić się klockami LEGO...

wyobraźnia. Event odbędzie się w weekend 10-11 września w Centrum
Handlowym Galeria Krakowska w Krakowie.

KWADRANS NA URODĘ LATO
MTV24.TV: Bycie fit jest trendy!
2016-09-05 Pozostałe

„LEGO Wyspa kreatywności” to miejsce, gdzie wszystko jest możliwe. Tu dzieci
mogą dać upust swej kreatywności i zbudować z klocków LEGO wszystko, co tylko przyjdzie im do głowy! Po przekroczeniu
magicznego portalu znajdą się w różnych strefach: Wyspa pomysłów, LEGO® NEXO KNIGHTS™, LEGO® NINJAGO, LEGO®

KWADRANS NA URODĘ LATO MTV24.TV:
Bycie fit jest trendy! , specjalnie dla widzów
MTV24.TV Ilona Adamska i Planeta
Kobiet.Aktywność fizyczna jest ważna, ale jeśli chcemy
osiągnąć zgrabną sylwetkę, dołączyć trzeba odpowiednią
dietę. O...

Friends, LEGO® City, LEGO® DUPLO® i LEGO® Video Games, gdzie będą mogły bawić się produktami LEGO i brać udział w

SPARTAN FIGHT 5 & KRIST VAN D
08.10.2016 Kraków TAURON ARENA ,
pod patronatem MTV24.TV

licznych konkursach z atrakcyjnymi nagrodami. Z kolei dla rodziców w strefie LEGO DUPLO odbędą się warsztaty
rekomendowane przez Małgorzatę Ohme, psychologa dziecięcego i rodzinnego, podczas których dowiedzą się, jak dzięki

2016-09-05 Świat Muzyki

zabawie klockami LEGO DUPLO mogą wspierać już od najmłodszych lat wszechstronny rozwój swoich dzieci: motoryczny,
emocjonalny i społeczny, wzmacniając przy tym ich kreatywność i wiarę we własne siły.

Nowością w ramach cyklu imprez „LEGO Wyspa kreatywności” będzie strefa „Wyspa pomysłów”, stanowiąca

8 października w Krakowskiej Tauron Arena
odbędzie się Gala Spartan Fight 5 , która
przyciągnie wszystkich fanów mocnego męskiego sportu . W
trakcie tej gali gościem specjalnym będzie dj i producent
muzyczny KRIST VAN D , świętujący...

kwintesencję zabawy klockami LEGO tzn. możliwość urzeczywistnienia wszystkiego, co rodzi się w wyobraźni dziecka.
Małym fanom LEGO zostaną zaproponowane różne zagadnienia np. sen, miłość, wolność, piękno, odwaga, fantazja, praca,

KWADRANS NA URODĘ LATO
MTV24.TV: Właściwy strój - i nosisz
rozmiar mniej!

mądrość, które mają pobudzić ich kreatywność, dając okazję do tworzenia autorskich budowli. Tematy będą na bieżąco
zmieniane w zależności od dziecięcych pomysłów i życzeń. Najciekawsze konstrukcje wezmą udział w konkursach i będą
premiowane prezentem-niespodzianką. Dodatkowo zostanie przeprowadzona specjalna akcja w mediach
społecznościowych. Na profilu www.facebook.com/LEGO/ lub na prywatnych kontach na Instagramie rodzice będą mogli
zamieszczać zdjęcia modeli swych dzieci z hashtagiem #LEGOwyspakreatywnosci. Dzieci będą mogły budować na imprezie

2016-09-04 Pozostałe

KWADRANS NA URODĘ LATO MTV24.TV:
Właściwy strój - i nosisz rozmiar mniej! Udana
stylizacja to taka, dzięki której zamaskowane zostaną
mankamenty naszej sylwetki, a uwypuklone - jej zalety. Dzięki
marce Tressore ta sztuka jest wyjątkowo...

lub w domu. Opublikowane zdjęcia z hashtagiem podczas eventu pojawią się na wielkim telebimie, a wszystkie zdjęcia wezmą
udział w konkursie. 40 najbardziej kreatywnych prac zostanie nagrodzonych atrakcyjnymi zestawami LEGO.

Obok największej strefy „Wyspa pomysłów” staną także mniejsze sektory tematyczne, nawiązujące do najpopularniejszych
kolekcji LEGO. Dzieci będą mogły tworzyć modele według własnych pomysłów w rycerskim świecie LEGO NEXO KNIGHTS™,
stać się wojownikiem ninja w krainie LEGO NINJAGO, bawić się z przyjaciółkami z Heartlake i odgrywać scenki dotyczące ich
ulubionych zainteresowań: muzyki, sportu, tańca, zwierząt i przyrody w sektorze LEGO Friends, a także zostać prawdziwym
bohaterem: strażakiem, policjantem, lekarzem, lotnikiem czy specjalistą od wulkanów w strefie LEGO City. Dla miłośników
wirtualnej rzeczywistości zostanie przygotowana zona LEGO Video Games z konsolami PlayStation 4 i zainstalowanymi
różnorodnymi grami video LEGO. Z kolei dla najmłodszych budowniczych w wieku od 1,5 do 5 lat zostanie stworzony sektor
LEGO DUPLO. W „basenie” wypełnionym klockami LEGO DUPLO oraz na stoliczkach do zabawy maluchy będą układać swoje
pierwsze budowle, a rodzice będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych i dowiedzieć się, w jaki
sposób podczas zabawy klockami LEGO® DUPLO® stymulować dziecięcą kreatywności i wyobraźnię, koordynację ruchową,
doskonalić umiejętności manualne, intelektualne i społeczne. Prowadzący pokażą także inspirujące ćwiczenia, dzięki którymi
maluchy podczas zabawy z rodzicami będą mogły nauczyć się literek, cyferek, kształtów i kolorów.
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FIRMA LEGO

Firma LEGO powstała w 1932 roku w małym miasteczku Billund w Danii. Założycielem był stolarz Ole Kirk Christiansen, który na
skutek kryzysu gospodarczego zaczął produkować drewniane zabawki zgodnie ze swoją dewizą „Tylko najlepsze jest
wystarczająco dobre”. Nazwa jest zbitką wyrazów LEg GOdt, czyli po duńsku „baw się dobrze”. Dopiero w 1947 z taśmy
produkcyjnej zjechała pierwsza plastikowa zabawka. Prototyp klocka, znanego dziś niemal na całym świecie, powstał w 1949
roku. Jednak prawdziwy przełom nastąpił w 1958 roku, kiedy syn założyciela - Godfred Kirk Christiansen - opatentował pomysł
łączenia klocków LEGO za pomocą słupka i tulejki. Odkrycie Goldfreda okazało się punktem zwrotnym i kluczem do sukcesu.
System sprawił, że budowle LEGO są niezwykle stabilne, a nieograniczone możliwości zespalania elementów pozwalają na
tworzenia niesamowitych wręcz konstrukcji. Dwa klocki o ośmiu wypustkach można połączyć aż na 24 różne sposoby, a dla
ośmiu takich klocków istnieje prawie nieskończona liczba połączeń!

Kolejnym punktem zwrotnym dla rozwoju firmy, paradoksalnie, stał się pożar w 1960 roku, w wyniku którego zniszczeniu
uległa część budynku, gdzie produkowano drewniane zabawki. Od tego momentu jedynym surowcem do produkcji klocków był
plastik. W 1966 roku firma Christiansena wytwarzała już 57 różnych zestawów i 25 pojazdów. W 1968 roku w Billund otwarto
pierwszy Legoland, czyli park rozrywki zbudowany z klocków. Decyzja okazała się genialnym posunięciem, gdyż tylko w
pierwszym roku działalności miejsce odwiedziło 625.000 fanów LEGO. Dziś parki Legoland istnieją także w Wielkiej Brytanii,
Niemczech, USA i Malezji.

W 1969 roku na rynek wkroczyły klocki LEGO DUPLO, przeznaczone dla dzieci od 1.5 do 5 lat. W 1974 roku świat ujrzał
pierwszego ludzika LEGO, a w 1977 roku pierwszą serię LEGO Technic, umożliwiająca starszym dzieciom budowanie modeli
mechanicznych. Na początku lat 80. powstał Dział Produktów Edukacyjnych (LEGO Education), by rozwijać linię specjalnych
zabawek na użytek szkół i przedszkoli, a także dla dzieci niepełnosprawnych. 1998 to natomiast rok pierwszej, bestsellerowej
gry komputerowej - Wyspy LEGO, która sprzedała się niemal w milionie egzemplarzy. Kolejnym krokiem milowym w historii
LEGO jest premiera w lutym 2014r. pierwszego pełnometrażowego filmu kinowego, zrealizowanego w technologii 3D.

Dziś szacuje się, że na każdego mieszkańca Ziemi przypadają 62 klocki LEGO, a po świecie „chodzi” ponad 4 miliardy
minifigurek LEGO. Od 1958 roku w sumie wyprodukowano 650 miliardów klocków, które już dawno wyszły poza pokoje
dziecięce i wykorzystywane są przez ludzi sztuki, filmu, architektów czy nauczycieli akademickich. Czy mogło być inaczej,
skoro jedynym ograniczeniem w używaniu produktów LEGO jest ludzka wyobraźnia?

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. © 2016 The LEGO Group. All
Rights Reserved.
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