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Kreatywna zabawa klockami Lego

(© Michał Gąciarz)

Akcja. Już w najbliższy weekend (10-11 września) w Galerii Krakowskiej dzieci będą mogły dać
upust swej kreatywności i zbudować z klocków LEGO wszystko, co tylko przyjdzie im do głowy!

Na najmłodszych czekać będą również konkursy oraz zabawy. Dla rodziców przygotowano
 kreatywne LEGO DUPLO z zabawami rekomendowanymi przez psychologa dziecięcego

Małgorzatę Ohme. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

Podczas wydarzenia dzieci znajdą się w różnych strefach: Wyspa Kreatywności, LEGO® NEXO
KNIGHTS™, LEGO® NINJAGO, LEGO® Friends, LEGO® City, LEGO® DUPLO® i LEGO® Video Games.
To właśnie tam będą mogły bawić się  LEGO i wziąć udział w licznych konkursach z
nagrodami. 
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Strefa „Wyspa Kreatywności” to kwintesencja zabawy klockami LEGO i  urzeczywistnienia
wszystkiego, co rodzi się w wyobraźni dziecka. Mali fani LEGO będą mieli okazję pobudzić swoją
kreatywność i wyobraźnię oraz stworzyć niezwykłe autorskie budowle. Najciekawsze 
wezmą udział w konkursach i będą premiowane prezentem-niespodzianką. Dodatkowo obok
„Wyspy Kreatywności” pojawią się sektory tematyczne. 

LEGO® Wyspa Kreatywności odbędzie się w najbliższy : sobota w godz.: 11-19 oraz
niedziela w godz.: 10-18 w Galerii Krakowskiej na poziomie -1 w Hali Grodzkiej. Udział w
wydarzeniu jest bezpłatny.
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