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Niemal każdy rodzaj aktywności Twojego dziecka, od 
majsterkowania, poprzez zabawę, do interakcji z rodziną 
i kolegami, wymaga jakiejś formy uczenia się. Bez ucze-
nia się, Twoje dziecko nie potrafiłoby mówić żadnym 
ludzkim językiem. Nie widziałoby nic o swojej rodzinie i 
przyjaciołach. Dziecko nie maiłoby wspomnień i planów 
na przyszłość. Nasze dzieci uczą się nieustannie, a ich 
mózgi są w tej dziedzinie niezwykle sprawnymi eksper-
tami.
Tysiące naukowych badań potwierdza fakt, że dzieci są 
doskonałymi naukowcami a ich laboratorium jest cały 

TWOJE DZIECKO 
– super ekspert ds. uczenia się

świat.  Jak na naukowców przystało, poznając świat 
nasze pociechy przewidują, co może się stać i stawiają 
hipotezy, następnie obmyślają i wykonują eksperymenty, 
po czym oceniają ich wyniki, a zdobytą wiedzę dodają 
do stale rosnącej bazy danych ich pamięci. Nasi mali 
naukowcy robią to wszystko z naturalną elastycznością, 
wdziękiem i uporem. 
W niniejszym biuletynie przedstawimy kilka praktycz-
nych wskazówek, jak rozwijać zdolność do uczenia się 
dzieci. 
Serdecznie zapraszamy do lektury.
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Uczenie się w naszym rozumieniu, to całokształt 
aktywności człowieka. Obejmuje ono nie tylko 
edukację szkolną, ale również takie obszary jak 
umiejętność budowania relacji czy też rozwijania 
swojego hobby. Najczęściej właśnie te pozaszkolne 
aspekty uczenia się przyczyniają się do budowania 
błyskotliwych karier, czy możliwość realizowania 
się w zdrowych i szczęśliwych związkach z ludźmi. 
Niewątpliwym jest fakt, że wysoka inteligencja 
może podnieść jakość każdej sfery życia człowieka. 
Ale czy samo wysokie IQ wystarczy?

Ludzka inteligencja ma dwa kluczowe składniki. 
Pierwszy, to umiejętność zapamiętywania informacji 
i nazywa się ją czasem inteligencją skrystalizowaną. 
W jej skład wchodzą różne systemy pamięci mózgu, 
które razem tworzą rozbudowaną bazę danych. 
Drugi składnik, to umiejętność wykorzystania infor-
macji w konkretnych, niepowtarzalnych sytuacjach. 
W jej zakres wchodzi zdolność improwizowania i 
rozwiązywania problemów. Określa się ją mianem 

Gotowość do eksperymentowania i zadawanie 
niezwykłych pytań o zwykłe rzeczy to dziś ceniony 
talent na rynku pracy. Dobre pomysły zazwyczaj 
przynoszą pieniądze. 
Dwóch analityków biznesu przeprowadziło zakro-
jone na szeroką skalę badania, obejmujące ponad 
3000 innowatorów. Poszukiwali oni odpowiedzi, 
co odróżnia twórczych wizjonerów, którzy mają 
intratne pomysły, od mniej twórczych menadżerów. 
Oto jak podsumował badanie Hal Gregersen, jeden 
z autorów badania: „Wszystkie umiejętności, które 

Któregoś razu poszliśmy z córką na festiwal nauki. 
Zatrzymaliśmy się koło dziewczynki, która poka-
zywała wyhodowane przez siebie roślinki. Z pasją 
tłumaczyła, że każde ziarenko, które zasadziła 
miało ten sam materiał genetyczny. Z ziarna, które 
zostało zasadzone w bogatej glebie wyrosła piękna, 
silna roślina, natomiast  
z ziarna, które włożono w glebę ubogą, wyrosła 
roślina wiotka i słaba. Obydwa ziarna miały ten sam 
potencjał wzrostu, jednak eksperyment tej dziew-
czynki pokazał, że sam potencjał nie wystarczył – 
potrzebna była również odpowiednia gleba i woda.
Dziś wśród genetyków panuje względna zgoda, że 
połowa naszych potencjałów jest w naszych ge-
nach i żadne środowisko tego nie zmieni. Ale gene-
tycy są również zgodni, że jesteśmy w stanie wpły-
nąć na zachowanie naszych dzieci w dużo większym 
stopniu, niż większość ludzi sądzi. 

Czwartoklasista przyniósł do domu 
świadectwo. Ojciec je przejrzał i z poważną 
miną zapytał „I jak wyjaśnisz te dwóje  
i jedynki?”. Syn niewzruszony odpowiedział  
„Ty mi powiedz: geny czy wychowanie?”.

Geny 
czy 
Środowisko?

Tworząc określone środowiska dziecko może 
rozwijać niemal każdy aspekt swoich talentów 
umysłowych. Przez odpowiednio skonstruowane 
treningi można stymulować zarówno ich pamięć 
jak i kreatywność. Dzieci wykonując eksperymenty 
naukowe (stawiając hipotezy i obserwując wyniki) 
rozwijają swoją ciekawość świata, a czytając książki 
nie tylko poszerzają swoją wiedzę (inteligencję 
skrystalizowaną), ale również podnoszą sprawność 
komunikacji werbalnej.
Geny są ważne, ale bez bogatej gleby/środowiska, 
trudno jest dziecku poszerzać własne talenty i 
możliwości. O prawdziwości tego twierdzenia może 
świadczyć fakt, że od dziesięcioleci nasz iloraz 
inteligencji stale rośnie. Od 1947 do 2002 roku 
przeciętne IQ amerykańskich dzieci wzrosło o 18 
punktów. Bogate i złożone środowisko wpływa na 
inteligencję dzieci!

Mądre dziecko dysponuje dużo szerszym zespołem 
cech i talentów, wykraczających poza umiejętność 
uzyskiwania wysokich wyników w testach IQ (które 
w rzeczywistości mierzą tylko wąski wycinek na-
szych zdolności umysłowych).
Według Johna Mediny, autora książki „Jak wycho-
wać szczęśliwe dziecko”, do umiejętności bystrego 
dziecka zalicza się: ciekawość świata, samokontrolę, 
kreatywność, komunikację werbalną oraz umiejęt-
ność rozszyfrowania komunikatów niewerbalnych 
(tzw. języka ciała). 

inteligencji płynnej. W toku ewolucji ta kombinacja 
pamięci i improwizacji dała nam umiejętności, które 
sprzyjały naszemu przetrwaniu: szybkie uczenie się 
na własnych błędach oraz umiejętność zastosowa-
nia tego, co wiemy w zmiennym, otaczającym nas 
środowisku.
Często uważa się, że nasz potencjał umysłowy jest 
trwały – niektórzy rodzą się inteligentni a inni nie. 
Czy rzeczywiście tak jest?.

zaobserwowaliśmy łączy jedno: ciekawość. Jeżeli 
spojrzymy na czteroletnie dzieci, one stale zadają 
pytania. Ale zanim ukończą sześć i pół roku, prze-
stają to robić. W szkołach średnich rzadko wykazują 
ciekawość. A kiedy wchodzą w dorosłość nie mają 
jej już ani krztyny”. 
Ciekawość, to jeden z podstawowych składników 
intelektualnego sukcesu twojego dziecka (drugim 
jest wysiłek). Aby ją podsycić warto wykonywać 
z dzieckiem eksperymenty naukowe i nieustannie 
inspirować dziecko do czytania ciekawych książek.

co to jest  
inteliGencja?

ciekawoŚć Świata  
– bardzo cenny talent

Mądre 
dziecko 

WIeDZA,  
TO NIe INTeLIGeNCJA,  
A INTeLIGeNCJA,  
TO NIe MąDROść...
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Dzieci, to urodzeni odkrywcy. Jeśli jednak przestaje-
my nagradzać, chwalić ich pasję odkrywania świata 
w zamian stawiając sztywne edukacyjne wymogi, 
ich ciekawość, pytania i chęć eksperymentowania 
szybko mogą zejść na dalszy plan. 
Jednak jak sugerują badania psychologów, osoby o 
najwyższych osiągnięciach różni od innych nie tylko 
ciekawość świata, ale również wysiłek, który są w 
stanie włożyć w swoje działanie (czyli stara dobra, 
staromodna harówka :)).
Z psychologicznego punktu widzenia wysiłek 
obejmuje gotowość do skupienia uwagi oraz umie-
jętność odroczenia przyjemności.
Możesz w to wierzyć lub nie, ale to, czy dziecko 
będzie potrafiło mobilizować się do wysiłku jest 
zależne od tego, w jaki sposób je chwalisz. To, co 
chwalisz, określa, co Twoje dziecko będzie postrze-
gało jako sukces. 
Jeżeli dziecko przyniesie piątkę ze sprawdzianu, a 
Ty chwalisz go słowami: „Jesteś taki inteligentny. 
Nic nie jest dla ciebie trudne. Jestem z ciebie bar-
dzo dumny”, to wiążesz jego sukces z wrodzonymi 
cechami intelektu. Naukowcy nazywają to nasta-
wienim statycznym. Niestety, taki rodzaj pochwały 
jest na dłuższą metę toksyczny, gdyż uczy dziecko 
wiązać sukces z talentem, który nie wymaga wysił-
ku. Z tej perspektywy sukces jest raczej darem a nie 
wynikiem świadomych działań i dążeń. Tego typu 
chwalenie prowadzi do dużego stresu i sprawia, że 

Dziecko, które lubi czytać i czyta, zdobywa dużą 
przewagę nad swoimi nieczytającymi rówieśnikami. 
Czytanie rozwija pamięć, koncentrację i wyobraźnię. 
Kształci możliwości twórcze i podsyca zaciekawie-
nie światem. Czytające dziecko szybciej się uczy 
(pamiętaj, że nauka dotyczy całokształtu aktyw-
ności dziecka) i bardziej napełnia bazę danych 
swojej pamięci. Wytrawny czytelnik może odnosić 
się nie tylko do własnych życiowych doświadczeń, 
ale również może opierać się na doświadczeniach 
innych ludzi, praktycznie w dowolnej dziedzinie 
życia, zarówno w sferze zawodowej jak i prywatnej. 
Na temat każdej dziedziny wiedzy napisano mnó-
stwo książek.

Illabore ptaquam qui corerio. Mus natum audanti 
dolorum fugit aces evelia comnisi audisti sitium 
que pro conseribus, odia volore velenti con placest, 
conesci pientus andigendem aut autestio omnihit 
harcill aborro eatur modit ut offictios pe eici od-
iciis et opta enienimpos et laniendit aut occum sit 
moluptatest expel is renimped ut eosant eatquos 
andicit autat harumen descius soles ima qui con-
sequi nis es ditatia cum que mint eumquas pernam 
faccum nonsed que lia audaers perfere pedisimus 
eaquos solupta quiant a sapicilitat.
Rero tenis ut es ditiur, omnis repuda pliquis nime-
nissi berferro milibus idem quia quaeptatiis volupta 

czytające dziecko 
super się uczy

biblioteka kórnicka

ciekawoŚć, 
wysiłek 
i pochwały

Artykuły w niniejszym biuletynie zostały napisane na podstawie książki Johna Mediny „Jak wychować szczęśliwe 
dziecko”, Wydawnictwo Literackie, 2012, którą to książkę polecam do przeczytania każdemu rodzicowi.

dziecko nie potrafi radzić sobie z porażką, kiedy po-
jawiają się pierwsze zadania wymagające wysiłku. 
Jeżeli znałeś osoby, które jak burza (bez wysiłku) 
przeszły przez szkołę podstawową, a w szkole śred-
niej ledwo „zipały”, to pewnie wiesz, o czym piszę. 
Dla dzieci z rodzin o nastawieniu statycznym po-
rażka jest bardzo osobistym i bolesnym doznaniem, 
gdyż „świadczy” o braku talentu. Dzieci chwalone 
za talenty najczęściej tracą ochotę do tego, żeby 
stawić czoła przyczynom swoich niedociągnięć i do 
tego, by się starać. 
Dlatego psychologowie zalecają chwalenie w duchu 
nastawienia rozwojowego. Chwaląc sukces dziecka, 
zamiast powiedzieć: „Jestem z Ciebie taki dumny. 
Jesteś taki inteligentny.”, możesz powiedzieć: „Je-
stem z Ciebie taki dumny. Musiałeś się napracować.”.
Ponad 30 lat badań dowodzi, że dzieci wycho-
wywane w rodzinach o nastawieniu rozwojowym 
wyraźnie wyprzedzają w nauce (szczególnie w 
późniejszych etapach edukacji) swoich rówieśników 
z rodzin o nastawieniu statycznym. Radzą sobie 
również lepiej w życiu dorosłym. To nie dziwi, bo 
dzieci z nastawieniem rozwojowym przyjmują po-
rażki w sposób pozytywny. Traktują je, jako problem 
do rozwiązania a nie coś, co godzi w ich poczucie 
własnej wartości. Na przykład dzieci regularnie 
chwalone za wysiłek w testach rozwiązują o 30-40 
procent więcej łamigłówek matematycznych, niż 
dzieci chwalone za inteligencję.

Zainspirowanie dziecka do czytania może wymagać 
pracy i cierpliwości, ale na dłuższą metę to jedna z 
najlepszych inwestycji w przyszłość dziecka (obok 
j. angielskiego i obsługi komputera) i przynosi dużo 
frajdy i radości. 

Rodziców chcących poszerzyć swoją wiedzę na 
ten temat zapraszamy na bezpłatne seminaria, 
prowadzone w ramach Kampanii Społecznej „Aka-
demia Rodzica”, organizowanej przez Akademię 
Nauki, której patronem jest Wielkopolskie Kurato-
rium Oświaty i Biblioteka Kórnicka.

nam alibusciis dolupta ducilignis molesti onsequi 
volendae sandae digendae eum quam audae sum 
coremoluptur sume cumque cum aut ium que nit 
ut que volesto molore prenimenis sus, offictia venis 
modis aut mos velestior sincimi lignate mostia 
dolent quae. et aut idiciur, alici con rerchit, ommodi 
cus dus.
Omnimus el eum rae porest omnihictati blabo. Nam 
quo moluptae. Nam enis mo quo eaquatessit aut et 
officium resciam quiatquae dolorita con consequam 
abo. et offictibus volorum inihilibusam ipsa vole-
strum reium qui optat.
et pro vollige ntiassitae omnimax imuscient ut
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MĄDRE DZIECKO – Dobry Start
Kurs rozwoju inteligencji dla dzieci klas 1 i 2

To program specjalnie skonstruowany dla dzieci, 
które rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą. Kurs 
ten jest odpowiedzią na potrzeby dziecka i rodzica 
w pierwszych dwóch latach nauki. 

Wspieramy dziecko w łagodnym wejściu w rolę 
ucznia. Na zajęciach wskazujemy dziecku jego 
mocne strony i talenty. Specjalne ćwiczenia po-
zwalają dzieciom stawić czoło wyzwaniom szkol-
nym, oraz otwierają na bliskie relacje rówieśnicze. 
Jednym z ważniejszych aspektów zajęć jest nauka  
godnego radzenia sobie z sukcesami i porażkami 
szkolnymi, które są nieodłącznym elementem  
przygody w szkole.

Priorytetem na kursie jest nauka i doskonalenie 
czytania. Dziecko, które sprawnie i chętnie czyta, 
łatwiej i szybciej się uczy. Pokazujemy dzieciom, 
że czytanie jest proste i przyjemne. Dzięki zaba-
wom czytelniczym,  każde dziecko czyta „na piąt-
kę”. Przeprowadzane  na zajęciach eksperymenty 
naukowe są dodatkową motywacją do sięgania po 
książki, encyklopedie, podręczniki.  Rozbudzają w 
dzieciach pasję nauki przez doświadczenie i zachę-
cają do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Poprzez uczestnictwo w naszych zajęciach dziec-
ko poznaje wiadomości wykraczające poza po-
ziom szkolny. Zagadnienia fizyki, chemii, przyrody, 
często wplecione w zabawę, podnoszą wiedzę 
dzieci a tym samym pozwalają im niejednokrotnie 
„zabłysnąć” w szkole. Badanie właściwości wody 
i powietrza, czy obserwacja preparatów pod mi-
kroskopem, to tylko niektóre ze sposobów, jakimi 
posługujemy się na kursie by dziecko zafascyno-
wało się nauką. Zadania, które dzieci rozwiązują 
w naszych podręcznikach oprócz czytanek te-
matycznych, naukowych, skoncentrowane są na 
rozwoju myślenia matematycznego.

Dzięki atmosferze akceptacji dla możliwości dziec-
ka oraz ich różnorodności, dzieci łatwo i szybko 
się uczą. Małe grupy sprzyjają bezpośredniemu i 
bliskiemu kontaktowi trenera z każdym dzieckiem. 
Takie warunki sprawiają, że dzieci chętnie uczest-
niczą w zajęciach, a nowo zdobyte wiadomości i 
umiejętności przekładają się na lepsze radzenie 
sobie w szkole.

MĄDRE DZIECKO
Program rozwoju intelektu dla dzieci z klas 3 i 4
 
Program został stworzony z myślą o potrzebach 
dzieci w środkowym etapie edukacji podstawowej. 
Dzieci mają już za sobą szkolną aklimatyzację, 
czują się w szkole bezpiecznie, a wizja egzaminów 
jest daleka. Pojawiają się jednak nowe przedmioty, 
zmieniają się nauczyciele. To idealny moment by 
dziecko nauczyło się samodzielności w nauce.

Priorytetem na kursie Mądre Dziecko jest pozna-
nie i praktyczne zastosowanie narzędzi  i technik 
które pomogą dziecku w opanowaniu  powiększa-
jącego się materiału szkolnego.
Na każdych zajęciach kursanci zajmują się pod-
noszeniem swojej sprawności czytania. To istotne, 
gdyż to czytanie decyduje w dużej mierze o 
ocenach szkolnych. Uczą się robienia uporząd-
kowanych notatek, z których łatwiej powtarzać 
wiadomości. Rozwijają pamięć, dzięki czemu nauka 
wiersza, czy przygotowanie do klasówki zajmuje 
mniej czasu i jest łatwiejsza. 

Dzięki zadaniom w naszych podręcznikach dzie-
ci poznają zagadnienia fizyki, chemii, przyrody 
na poziomie wykraczającym poza wymagany w 
klasach III czy IV. Przeprowadzamy ciekawe eks-
perymenty naukowe, uczące praw rządzących 
światem. To sprawia, że dziecko może w szkole 
pochwalić się ciekawostką, czy niestandardowymi 
wiadomościami. 

Na zajęciach uczymy dzieci relaksacji i konstruk-
tywnego wyrażania emocji. Szczególnie jest to 
przydatne w sytuacji, kiedy dziecko przystępuje 
do sprawdzianu, czy odpowiedzi ustnej. Dbałość 
o zgranie grupy kursantów sprzyja budowaniu 
bliskich relacji, kształtowaniu w dzieciach zdrowej 
rywalizacji opartej na współpracy i pomaganiu so-
bie. Dzieci chętnie tą postawę przenoszą na grunt 
szkolny, gdzie bez problemu nawiązują otwarty 
kontakt z nauczycielem i rówieśnikami. 
Istotnym elementem jest kształtowanie w dzie-
ciach samodzielności. Odpowiedni poziom zadań 
sprawia, że dzieci widząc swój sukces zaczynają 
żyć postawą „poradzę sobie”. 

UCZEŃ Z CHARAKTEREM
Program rozwoju intelektu dla uczniów klas 5 i 6

Dzieci klas piątych i szóstych wymagają wyjątko-
wego podejścia. Przed nimi pierwszy ważny egza-
min, którego wyniki otworzą drzwi do wymarzo-
nego gimnazjum. To duże wzywanie, do którego 
warto dobrze się przygotować.

Cele kursu „Uczeń z charakterem” opracowane 
zostały z myślą o jak najlepszych ocenach dzieci w 
ostatnich latach szkoły podstawowej. To specjalnie 
opracowany trening kształtowania prawidłowych 
nawyków uczenia się. Dzieci uczą się sporządza-
nia szybkich, czytelnych notatek. Trenują pamięć 
i koncentrację. Kursanci opracowują technikami 
pamięciowymi teksty z repetytoriów, a stopień 
opanowania materiału sprawdzają rozwiązując te-
sty szóstoklasisty z poprzednich lat. W ten sposób 
przygotowują się już do tego ważnego dla nich 
wydarzenia.

W zakresie czytania dzieci odbywają trening pra-
widłowych nawyków czytelniczych. Pozwala to 
podnieść tempo czytania, ale też umożliwia im 
większe zrozumienie i zapamiętanie czytanych 
treści. Poznają własny styl uczenia się i uczą się 
tworzyć najlepsze warunki do nauki. Jednym z 
ważniejszych elementów na kursie jest autopre-
zentacja, dzięki której uczą się „sprzedawania” 
swojej wiedzy i umiejętności wypowiadania się na 
forum klasy. Praca z naszym podręcznikiem rozwija 
dzieci intelektualnie. Ciągi matematyczne, zagadki 
logiczne, zadania z treścią sprawiają, że dziecko 
myśli szybciej i bardziej matematycznie.

Na zajęciach ważnym elementem są też ćwiczenia 
wyrażania emocji, kształtowania postaw asertyw-
nych i empatii. Dzieci uczą się jak radzić sobie w 
trudnych sytuacjach takich jak sprawdzian czy 
wypowiedź ustna. 

Trener na kursie z uwagą obserwuje postępy 
dzieci. Stosuje różnorodne zabawy i metody pracy. 
Przekazuje dzieciom wiadomości, które nie są 
zawarte w standardowym programie szkolnym. 
Pozwala to utrzymać zapał dzieci przez cały rok 
szkolny. Dzieci uczą się postawy zaciekawienia zja-
wiskami przyrody, nauki, wykonując eksperymenty. 
Doświadczenia mają charakter bardzo praktyczny i 
łączą znane informacje z nowymi. Dzięki temu kur-
sanci widzą w nauce związki i uczą się samodziel-
nie stawiać hipotezy. To bezcenna umiejętność, 
gdyż pozwala ze „świeżym okiem” uczestniczyć w 
lekcjach, co sprawia, że dziecko może być bardziej 
aktywne i zmotywowane w szkole.

Serdecznie zapraszamy dzieci do Akademii 
Nauki. Z myślą o nich i ich talentach 
do uczenia się opracowaliśmy szereg 
programów, które je wspierają i rozwijają. 
We wszystkich programach kładziemy dużą 
uwagę na podniesienie sprawności czytania 
i zapamiętywania, eksperymentowanie (na 
każdych zajęciach dzieci przeprowadzają 
ciekawe doświadczenia naukowe) oraz na 
budowanie dobrych relacji w grupie.
Na naszych kursach dzieci uczą się jak 
korzystać z ciekawych książek, encyklopedii, 
słowników i internetu. Wykorzystujemy filmy 
i prezentacje multimedialne, specjalistyczne 
narzędzia, rekwizyty, kostiumy i sprzęt 
naukowy. Posiadamy bogato wyposażone 
laboratorium. Treningi i badanie efektów 
pracy dzieci odbywa się na internetowym 
panelu treningowym. Dzięki zastosowaniu 
wielu nowoczesnych narzędzi zajęcia mają 
atrakcyjną dla dzieci formę, co sprawia , że 
chętnie i aktywnie biorą w nich udział.
Zajęcia prowadzą specjalnie przeszkoleni 
trenerzy, którzy systematycznie uaktualniają 
swoją wiedzę. Są praktykami. Potrafią 
wspierać ,motywować i twórczo bawić się 
z dziećmi. Dzięki temu nasze kursy cieszą 
wysoką skutecznością.

DoBRE KURSY 
DLA DZIECi



9.30 – 10.45 Mądre Dziecko Dobry Początek – prezentacja programu nauki i podnoszenia sprawności 
czytania, koncentracji, efektywnego uczenia się oraz docierania do wewnętrznych zasobów psycholo-
gicznych dziecka w wieku szkolnym. Lekcja pokazowa dla dzieci w wieku 7–8 lat i rodziców.

10.00 – 11.00 Mały Odkrywca – prezentacja nowatorskiego programu edukacyjnego, rozwijającego 
potencjał intelektualny przedszkolaka, który uczy czytania przez zabawę. Lekcja pokazowa dla dzieci 
w wieku 3–4 lat i rodziców.

10.30 – 11.15 Espanol Magico – prezentacja programu nauki języka hiszpańskiego dla dzieci. Lekcja 
pokazowa dla dzieci w wieku 5–6 lat i rodziców.

11.00 – 12.30 Kwantowy Umysł – techniki szybkiego czytania oraz narzędzia pracy intelektualnej 
zwiększające sprawność myślenia, uczenia się i zapamiętywania. Lekcja pokazowa dla młodzieży lice-
alnej, studentów i dorosłych.

11.30 – 12.45 Mądre Dziecko – prezentacja programu nauki biegłego czytania, koncentracji i efek-
tywnego uczenia się oraz docierania do wewnętrznych zasobów psychologicznych dziecka w wieku 
szkolnym. Lekcja pokazowa dla dzieci w wieku 9–10 lat i rodziców.

11.30 – 12.15 Magic English – prezentacja programu nauki języka angielskiego dla dzieci. Lekcja poka-
zowa dla dzieci w wieku 3–4 lat i rodziców. 

11.30 – 12.30 Mały Odkrywca – prezentacja nowatorskiego programu edukacyjnego, rozwijającego 
potencjał intelektualny przedszkolaka, który uczy czytania przez zabawę. Lekcja pokazowa dla dzieci 
w wieku 5-6 lat i rodziców. 

13.00 - 14.30 Gimnazjalista z Klasą – prezentacja skutecznego programu technik biegłego czytania, 
efektywnej nauki oraz docierania do wewnętrznych zasobów psychologicznych dla młodzieży gimna-
zjalnej. Lekcja pokazowa dla młodzieży gimnazjalnej i rodziców. 

13.00 – 13.45 Magic English – prezentacja programu nauki języka angielskiego dla dzieci. Lekcja poka-
zowa dla dzieci w wieku 5–6 lat i rodziców. 

13.15 – 14.00 Espanol Magico – prezentacja programu nauki języka hiszpańskiego dla dzieci. Lekcja 
pokazowa dla dzieci w wieku 7–9 lat i rodziców.

13.15 – 14.30 Uczeń z Charakterem – prezentacja skutecznego programu technik biegłego czytania, 
efektywnej nauki oraz docierania do wewnętrznych zasobów psychologicznych dla dzieci w wieku 
11–12 lat. Lekcja pokazowa dla dzieci i rodziców. 

14.15 – 15.00 Magic English – prezentacja programu nauki języka angielskiego dla dzieci. Lekcja poka-
zowa dla dzieci wieku 7–9 lat i rodziców.

FESTIWAL NAUKI – Pokaz eksperymentów naukowych dla dzieci,  
które można obejrzeć po każdych warsztatach.

Akademia Nauki zaprasza na

cykl bezpłatnych warsztatów i lekcji pokazowych
08–09 września oraz 15–16 września
Poznań, ul. Ratajczaka 35

Dni Otwartych Drzwi

prosimy o telefoniczną rezerwację miejsc: tel. (61) 66 38 700
Lekcje pokazowe odbywają się do końca października,  
również w dni powszednie.

www.akademianauki.pl


