
Lp. Imię i nazwisko/ 
klasa 

Klasa Nazwa budowli Opis podany przez ucznia 

1. Maja Janosz 1a Hotel z ogrodem - 
2 Łukasz Hałun 1a Samolot odrzutowy - 

Myśliwiec 
- 

3. Filip Moskal 1a Batman w Gotham 
City 

- 

4. Aleksander Prusak 1a Dom przyszłości - 
5. Zuzanna Zachara 1a Kwiat LEGO - 
6. Zuzanna Zając 1a Pałac Aureoli - 
7. Anna Zakrzewska 1a Camper - 
8. Patryk Wójcik 1b Statek Titanic Statek LEGO z Cobi najtrudniejsze z 

budowania było maszt i sznury przy 
mocowaniu, Lubię klocki LEGO są fajne i 
uczą myślenia . Mogę polecić dzieciom 
jest to fajna zabawa przy układaniu ,dużo 
czasu spędziłem przy klockach ,sam 
układałem . 

9. Patrycja Wójcik 1b Domek na drzewie 
Cukiernia 

Budowanie budowli z klocków LEGO 
sprawia Patrycji ogromną przyjemność, 
tym bardziej jeżeli uda jej się samej 
ułożyć. W tych w/w budowlach troszeczkę 
pomagał jej tatuś, ale tylko troszeczkę bo 
w większości to sama ułożyła. Budowa 
nie sprawiała jej większej trudności 
ponieważ w instrukcji jest wszystko 
dokładnie opisane krok po kroku, jakie 
klocki powinna kolejno przygotować i 
połączyć. 
Patrycja bardzo poleca innym dzieciom 
taką zabawę ponieważ rozwija 
wyobraźnię i kreatywność, uczy dzieci 
spostrzegawczości i koncentracji oraz 
umiejętności logicznego myślenia. 

10. Emilia Zborowska 1b Nasza szkoła - 
11. Daria i Kinga 

Pałka 
2a  - 

12. Nadia Furmanek 2b Pojedynek rycerzy - 
13. Michał Furmanek 2b Domek marzeń - 
14. Iwo Łabno 2b Wakacyjny dom z 

basenem 
 

15. Filip Czeszkiewicz  2c Helikopter wojskowy i 
auto podróżne 

 

16. Maciej Dudzik  2c Scena z filmu pt. „ 
Sięgając chmur”. 

Scena z filmu pt. „ Sięgając chmur”. Film 
opowiada prawdziwą historię Philippe’a  
Petita, który w 1974 roku przeszedł po 
stalowej lnie rozpiętej między wieżami 
World Trade Center. 

17. Kamil Sury 2c Stacja paliw z 
ciężarówką policyjną 

- 

18. Kacper Walczak 2c Bazo hallo alo niki Praca nazywa się  „Bazo hallo alo niki 



kipi 
 

kipi”. Przedstawia bazo więzienne. Jest w 
nim jedno pościgowe auto i jedno 
policyjne do łapania złodziei.  
Jest też jeden samolot i helikopter. 

19. Lena Czapka 2c Miasto przyjaźni - 
20. Julia Adamska 2c Latający robot - 
21. Amelia Ściuk  3a Ruiny dżungli Najtrudniejsze było w tej budowli 

stworzyć efekt ruin. Lubię układać klocki 
lego bo pozwala mi to rozwijać 
wyobraźnię oraz uczy mnie myślenia. 
Polecam taką zabawę innym, ponieważ 
pozwala ona oderwać się od np. gry na 
komputerze lub oglądania telewizji. Tę 
pracę wykonałam w 100 procentach 
sama. Jest ona stworzona z 3 różnych 
kompletów lego, które dostałam w 
prezencie od rodziców. 

22. Szymon Chmura 
Jakub Joniec 

3b Park z placem zabaw Budowałem razem z kolegą z klasy Kubą 
Jońcem. Budowla przedstawia park z 
placem zabaw. Najtrudniejsze było 
budowanie drzew . W parku znajduje się 
sadzawka oraz miejsce do zjedzenia 
posiłku. Znajduje się tam także : 
zjeżdżalnia, piaskownica i huśtawka. 
Lubimy budować klocki lego ponieważ 
można z nich zbudować wszystko. 
Budowanie odpręża i rozwija wyobraźnię. 
Polecamy taką zabawę wszystkim 
dzieciom oraz dorosłym. Można wspólnie 
miło spędzić czas. 

23. Emilia Świątek  3b Dom dla zwierząt Najtrudniejsze podczas budowania tego 
domu były ściany, zajęły mi dużo czasu.  
Lubię układać klocki LEGO bo pozwala to 
na uruchomienie wielkiej wyobraźni. 
Zabawa z klockami LEGO pozwala 
zbudować wszystko, co przyjdzie nam do 
głowy.  

24. Jakub Ludwa 3b Zwierzak z klocków 
LEGO 

- 

25. Karolina  
Wojtanowska 

3b Biwak w 
zaczarowanym lesie 

Najtrudniejsze dla mnie było robienie 
środka tj. nazwę piramidy u góry 
namiotu. Klocki  lego są moim  hobby i 
sprawia mi przyjemność układanie nawet 
malusieńkiego  klocka,  gdyż później jest z 
tego coś pięknego.             Tak- mogę 
polecić innym dzieciom klocki lego, 
dlatego że nawet nieduży zestaw daje 
frajdę przy jego układaniu. 

26. Maksymilian 
Niemiec 

3b Rozrywkowy dom dla 
wszystkich dzieci 

Dzień dobry, przesyłam moją pracę pod 
tytułem „ Rozrywkowy Raj dla 



wszystkich dzieci” jest to plac zabaw 
moich marzeń. Największy problem 
miałem aby zdecydować się co zbudować. 
Układam klocki lego od 2 roku życia, tak 
mówi moja mama i każdą wolną chwilę 
spędzam na wymyślaniu czegoś nowego. 
Dzięki układaniu można fajnie spędzić 
czas.  

27. Olaf Diduch 3b Weterynarz w mieście 
LEGO City 

Praca pt. „Weterynarz w mieście Lego 
City”. W mieście przychodnia 
weterynaryjna, blok mieszkalny, stacja 
paliw. Nawet pojawił się truck                     
z dostawą pizzy.  

28. Weronika 
Orszulak 

3c Harry Potter Nikt mi nie pomagał podczas układania. 
Mogę polecić taką zabawę z lego można 
wszystko zbudować nie ma ograniczenia 
fantazji . Ten zestaw lego „Harry Potter” 
ma ruchome części  i jest zaawansowany. 
 

29. Mateusz Wieleba 3c -Remiza strażacka 
-Szpital 
-Minecraft nether 
-Budka z 
hamburgerami 

Najtrudniejsze było budowanie szpital,a 
ponieważ było dużo elementów. 
Układanie klocków jest kreatywne i uczy 
myślenia. Wszystkim polecam taką 
zabawę , jest to fajny sposób na 
spędzenie wolnego czasu.  

30. Maja Tomaszek 3c Stajnia- Złota 
podkowa 

Dla mnie trudność sprawiło przeniesienie 
tego co sobie wyobrażałam do 
rzeczywistości. Lubię układać z klocków, 
bo sprawia mi to wielką przyjemność 
kiedy wymyślam nowe budowle. 
Polecam budowanie z klocków Lego i 
niekoniecznie tego, co nam podpowiada 
instrukcja, bo zabawa z klockami rozwija 
naszą wyobraźnię i sprawia wiele 
radości. 
 

31. Maksymilian 
Kieroński 

3c Ja i moi przyjaciele W tej budowli najtrudniejsze było dla 
mnie zbudowanie Minionka, bo nie 
miałem do niego instrukcji. Bardzo lubię 
budować z klocków Lego, dlatego, że dają 
nieograniczone możliwości 
konstruowania. Polecam wszystkim 
dzieciom taką zabawę, bo świetnie 
rozwija kreatywność i myślenie. 

32. Szymon Biedroń 4a Port Gdynia Budowla nazywa się –„Port Gdynia”. 
Najtrudniejszy był statek rybacki Lubię 
układać dlatego że mogę przedstawić to 
co mam w głowie.           
 Mogę polecić taką zabawę , bo mogę sie 
skoncentrować i rozwijać swoją 
kreatywność . 



33. Nikolas Walczak 4b Bazo Policja To jest to  „Bazo więzienie”: jest w nim 
jeden duży helikopter i mały samolot jest 
też 1 wyścigowe auto i policyjnej 
samochodu jest w nim jedno więzienie 
nazywa się to halo nikokapo. Bazo 
policyjne więzienie ma 2 auta: 1 policyjne, 
a drugie wyścigowe. Jest też jeden mały 
helikopter i duży samolot. Budowanie z 
klocków  LEGO rozwija  rozum i polecam 
też  innym, by wszyscy mieli dobrą 
zabawę. 

34. Adrian Miśkiewicz 4b Statek kosmiczny - 
35. Aleksandra Gaweł 4c Karuzela- Ośmiornica Najtrudniejsze podczas składania była to 

część obrotowa, dzięki której karuzela 
naprawdę się kręci. Lubię układać klocki 
lego ponieważ „zjadają” czas oraz 
sprawiają mi przyjemność. Mogę taką 
zabawkę polecić innym, ponieważ jest 
bardzo ciekawa, kolorowa  i rozwija 
kreatywność. 

36. Mateusz Klecki 
Krystian Sarad 

4c Policja - 

37. Wiktoria Jucha 4c Ekspres do kawy - 
38. Feliks Zachara 4c Samolot - 
39. Adrian Pytel 4c Miasto - 
40. Szymon Adamski 

 
4c Statek kosmiczny - 

41. Zuzanna Kukułka  5a Kubek i łyżeczka z 
herbatą i cytryną 

- 
 

42. Patryk Tyrka  5a Dom z klocków lego i 
świąteczne choinki 

Każde zdjęcie podpisałem żeby było 
łatwiej oglądać.  

43. Andrzej 
Szymanowski 

5b -Statek Piracki 
-Projekt nowej 
fabryki 

„Statek jest z serii LEGO ANGRY BIRDS”. 
Sam je zbudowałem. Statek zbudowałem 
według instrukcji obsługi ,a fabrykę sam 
zaprojektowałem. 
 
 

44. Oskar Motyka 6d -Samolot pasażerski 
dla VIP 
-Limuzyna dla 
biznesmenów 
-Samochodzik 
lotniskowy 

-Jest to „Model -samolotu pasażerskiego 
dla VIP”. Latają nim ministrowie czasem 
prezydent. Ma nr  MM 102-60 i jest 
samolotem ekonomicznym. 
-Limuzyna  jest dla bogatych 
biznesmenów, wyposażona w środku w 
wygodna, komfortowa i bezpieczna, nr  
AG 60-102. Samochód zbudowałem 
szybko – mało skomplikowany. 
-Samochodzik lotniskowy nr HS 60-102 
potrzebny na lotnisku do pilotowania 
samolotów, które odlatują i przylatują. 

45. Patryk Kuma 6d Pojazdy latające z serii 
Lego Ninjago  i Nexo 

Mam na imię Patryk , mam 13 lat. 
Klockami Lego interesuję się odkąd 



Knights  
Pojazd Batmana 
zwany Batmobilem 
 

dostałem na prezent pierwszy zestaw , 
który zbudowałem z pomocą taty. 
Następne zestawy klocków układałem już 
sam kierując się dołączoną do nich 
instrukcją. Na zdjęciu przedstawione są 
dwa pojazdy latające z serii Lego 
Ninjago i Nexo Knights oraz pojazd 
Batmana zwany Batmobilem. Lubię 
układać klocki, ponieważ rozwijają 
kreatywność i sprawiają dużą radość                    
z ukończonej pracy. Największym 
problemem w trakcie układania było 
pomylenie ułożenia jednego klocka na 
samym początku co skutkowało tym,   że 
całą konstrukcję musiałem układać od 
nowa. Ogólnie fajna zabawa i polecam 
każdemu. 

46. Krystian 
Błeszyński 

7b Samochód Kiedy byłem mniejszy to bardzo lubiłem 
układać klocki, mam ich trzy pudełka. 
Najtrudniejsze to składać małe klocki i  
potem rozburzać jest ciężko. 

47. Daria Nytko 7b -Supermarket 
-Domek dla Pand 

- „Supermarket”, nic nie było dla mnie 
trudnego w tej pracy.  
Klocki lego lubię układać dlatego 
,ponieważ sprawia mi to dużo frajdy .            
Mogę polecić klocki lego ponieważ 
zamiast siedzieć przy komputerze można 
rozwinąć swoją wyobraźnie i budować. 
-Moja praca to „ Domek dla Pand”. 
Najtrudniejsze było zbudowanie górnej 
części domku .  

48. Zofia Świątek 7d Rafa koralowa Na budowli  „Rafa koralowa” widać dwa 
duże delfiny, jeden jest z młodym. Na 
samym przodzie przepływa narwal. 
Niedaleko niego znajduje się konik 
morski. Są też tam różne mniejsze rybki i 
meduzy. Jest tam bardzo dużo różnych 
muszli i roślinność morska. W małej 
jaskini są dwa kryształy. 

49. Bartłomiej Łabno 7d Budynek Szkoły 
Podstawowej nr 1 w 
Tarnowie 

Podczas budowania naszej szkoły 
najtrudniejszym elementem                              
do budowania okazał się dach budynku, 
ze względu na jego kształt. Nie został on 
odwzorowany w 100% ale myślę, że 
wyszło podobnie. Budować z klocków 
uwielbiam od małego, klocki są 
naprawdę ciekawe dlatego, że z 
kilkudziesięciu klocków możemy 
zbudować co tylko chcemy! 
Zdecydowanie polecam zabawę klockami 
LEGO,  ponieważ rozwijają kreatywność, 



pomysłowość oraz zdolności plastyczne. 
Budowanie z klocków jest na pewno 
ciekawsze niż siedzenie przed 
komputerem! 

50. Dawid Orzech 8a Poranek w ogrodzie Zdjęcie przedstawia malutki domek z 
ogrodem , w którym jest dużo kwiatów , 
drzew oraz różnego rodzaju roślin oraz 
owadów. Na zdjęciu widać pana , który 
patrzy przez lupę na rośliny i żółtą żabę, a 
obok niego siedzi dziewczyna i chłopak 
popijający sok.  
Trudności nie było żadnych, ponieważ jest 
to dosyć łatwa praca . Warto układać 
klocki , ponieważ można wtedy wymyślać 
swoje budowle i każdy może zrobić coś 
innego a jednocześnie ciekawego. 
Uważam , że klocki są                        dla 
dzieci, jak i dla dorosłych. 

51. Kamil Dymon 8c Mały obóz letni Jest to taki mały obóz letni. Na zdjęciu 
widać camper, domek na drzewie, 
huśtawkę oraz samodzielnie 
zaprojektowany model głowy psa w 
postaci tzw. pixelart. Nie był on 
najłatwiejszy do zbudowania ponieważ 
miałem problem z dobraniem klocków 
tego samego koloru.  
Klocki lego układałem w dzieciństwie i 
sprawiało mi to niezła frajdę.                  
Teraz pierwszy raz układałem lego od ok. 
3 lat i wróciły mi wspomnienia                    
z dzieciństwa , co nie znaczy że są one 
tylko dla najmłodszych. W dzisiejszych 
czasach można zbudować niesamowite 
budowle z klocków lego i polecam 
każdemu taka zabawę. 

52. Olivia Prusak 8c Willa w Los Angeles 
 

Moja budowla nazywa się „Willa w Los 
Angeles". Najtrudniejsze podczas jej 
budowania było planowanie jej. Lubię 
układać klocki Lego, ponieważ jest to 
wspaniały sposób na pobudzenie swojej 
kreatywności. Bardzo polecam 
budowanie z klocków Lego każdemu, 
niezależnie od wieku; niezależnie od tego 
czy budujemy z instrukcji czy "z głowy" . 
Klocki Lego są idealne do zabawy, 
ponieważ można dzięki nim rozwijać 
swoje pasje oraz jest to wspaniały sposób 
na nudę. 

 


