
Zasoby wewnętrzne i zbudowane na nich zdrowe po-
czucie własnej wartości dziecka to skrzydła, na których 
może ono wznieść się do krainy swoich możliwości. 
Badania psychologów nad tzw. efektem Pigma-
liona pokazują, że w każdym dziecku tkwi niezwykły 
potencjał. Badania Roberta Rosenthala, psychologa 
z   Harvardu, i Lenor Jacobson, dyrektorki jednej ze szkół w 
San Francisco, mogą służyć tu wspaniałym przykładem. 
Postanowiono znaleźć odpowiedź na następujące 
pytanie: czy rzeczywiście niektórzy uczniowie słabo 
się spisują dlatego, że ich otoczenie się tego właśnie 
po nich spodziewa? Jeśli tak, to podwyższenie 
oczekiwań ze strony otoczenia powinno pozytywnie 
wpłynąć na dzieci. Aby to zbadać, grupę dzieci z pier-
wszych sześciu klas poddano testowi na zdolność 
uczenia się i następnej jesieni nowym nauczycie-
lom całkiem „przypadkowo” przekazano nazwiska 
sześciorga tych, które miały być „wyjątkowe”. Nauczy-
ciele nie wiedzieli, że zamieniono wyniki testów, 
a nazwiska dzieci, które miały się „wykazać”, wybrano 

na chybił trafił. Po ośmiu miesiącach wszystkie dzieci 
poddano kolejnemu testowi. Wyniki okazały się 
zadziwiające. Dzieci, o których nauczyciele myśleli, 
że mają w sobie szczególny potencjał, rzeczywiście 
zrobiły bardzo znaczące postępy w porównaniu  
z innymi dziećmi i to we wszystkich przedmiotach, 
a w teście na inteligencję uzyskały od 15 do 27 punk-
tów więcej (takie polepszenie wyników nauczania 
teoretycznie nie było możliwe). Zaobserwowano 
również inne, korzystne zmiany u dzieci - poprawił 
się ich stosunek do samych siebie i do innych dzieci, 
zmieniło się ich zachowanie. Nauczyciele stwierdzili, 
że dzieci te są szczęśliwsze, bardziej dociekliwe i czułe 
niż inne i, że w dalszym życiu mają większe szansę 
na powodzenie. Dzieci te rozwinęły swoje skrzydła...
Na czym polega tajemnica efektu Pigmaliona 
i w jaki sposób stworzyć optymalne środowisko do 
odkrywania wewnętrznych zasobów swoich i dziecka, 
o tym jest mowa w niniejszym biuletynie. Serde-
cznie zapraszamy do lektury i życzymy miłych wrażeń.
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R obert Merton zaobserwował, 
że ludzie wykazują tendencję 
do zachowywania się zgo-

dnie z tym, czego spodziewa się po 
nich ich otoczenie.  Fenomen tego 
zjawiska jest do dzisiaj szeroko 
i wnikliwie badany na uniwersytetach 
całego świata.  Efekt Pigmaliona działa 
nie tylko w przypadku zdolności in-
telektualnych. Trenerom nastolatków 
– uczestników obozu pływackiego 
– zasugerowano, że część ich wy-
chowanków jest wybitnie zdolna 
i predestynowana do dużych 
osiągnięć w pływaniu. Po dwóch 

tygodniach „wybitne dzieci” miały 
o 30 proc. lepsze efekty od pozostałych 
uczestników obozu, mimo takiej samej 
ilości i intensywności treningów.
Badano również wpływ okre- 
ślonych oczekiwań na zachowanie 
się szczurów. Jednej grupie stu-
dentów powiedziano, że ich szczury 
pochodzą z inteligentnej rasy, drugiej 
zaś, że ich szczury to głupie zwierzęta 
doświadczalne. W rzeczywistości 
były one wszystkie takie same. 
Zadaniem studentów było nauczyć 
szczury poruszania się po labiryncie.
Szczury inteligentne poruszały 
się w labiryncie dużo szybciej 

i pewniej niż te „głupie”. Studenci, 
którzy wierzyli, że mają do czynie-
nia z „inteligentnymi” szczurami, byli 
wewnętrznie spokojniejsi, rzadziej 
mówili do swoich pupili, ale często 
je głaskali – w przeciwieństwie do 
studentów z drugiej grupy, którzy 
krzyczeli na swoich podopiecznych 
i wymyślali im przy każdym 
źle wykonanym zadaniu. Siła 
naszych oczekiwań w stosunku 
do innych ludzi jest tak duża, że 
mogą one wpływać na ich zacho-
wanie, a nasza wiara i zaufanie 
w możliwości dzieci mogą w znacznym 
stopniu decydować o ich rozwoju. 

Pchły potrafią skakać 
prawie na wysokość 
1 metra. Kiedy zam-
kniemy je w słoiku, 
przez długi czas będą 
obijać się o wiecz-
ko. Po mniej więcej 

godzinie zaobserwujemy, że pchły nie 
skaczą już tak chętnie jak na początku. 

Po kolejnej godzinie zauważymy, że 
pchły skaczą, ale już nie obijają się 
o wieczko. Wyskakują i kilka mi-
limetrów pod wieczkiem opadają 
z powrotem na dno słoika. Po kole-
jnej godzinie możemy otworzyć słoik 
i zobaczymy, że żadna pchła nie 
wyskoczy – będą one zachowywały 
się tak, jakby nadal było nad 

nimi wieczko – choć teraz tkwi 
ono już tylko w pchlim mózgu. 
My również przypomina-
my pchły w słoiku. Nie ko-
rzystamy w pełni z naszych natu-
ralnych zasobów wewnętrznych, 
a „wieczkami”, które nas blokują, 
są nasze negatywne przeko-
nania na temat nas samych. 

Efekt
Pigmaliona

           AK PCHŁY W SŁOIKU

Efekt Pigmaliona 
został zidentyfikowany 
i opisany po raz pierwszy 
przez socjologa 
Roberta Mertona
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Tajemnica efektu Pigmaliona 
tkwi w tym, że nauczyciele 
byli autentycznie przekonani 

o zdolnościach swoich podopiecz-
nych. Inaczej patrzyli na dzieci 
i autentycznie dostrzegali w nich 
talenty. TYLKO DLATEGO dzie-
ci mogły spojrzeć na siebie „ich 
oczami” i skontaktować się 
z drzemiącymi w nich możliwościami. 
Niestety, nie działa to już tak do-
brze, kiedy chcemy za pomocą 
”miłych” słów afirmować dziecko, 
żeby było bardziej pewne siebie, czyli 
sztucznie podnieść jego poczucie 
własnej wartości. Naukowcy z Uniwer-
sytetu Waterloo, którzy badali zjawis-
ka związane z pozytywnym myśleniem 
stwierdzili, że powtarzanie pozyty-
wnych sentencji na temat dziecka 
może chwilowo podnieść jego poziom 
samoakceptacji, jednak w efekcie 
końcowym przynosi więcej szkody 
niż pożytku. Kanadyjscy naukowcy 
zaobserwowali, że powtarzanie afir-
macji typu - „Jestem/jesteś genialny” 
- przynosi korzyści tylko oso-
bom, które już mają autentyczne 
wysokie poczucie własnej wartości. 
U osób z niskim poczuciem 
własnej wartości powtarzanie ta-
kich sentencji może stać się wręcz 
przyczyną złego samopoczucia. 

Nie chce mi się tego robić. I tak je-
stem wspaniały! Sztucznie podnie-
siona samoocena, obniża motywację 
i wytrwałość w osiąganiu celu, szcze- 
gólnie, jeżeli cel ten jest trudno 
osiągalny. Zjawisko to zaobserwował 
psycholog Ap Dijksterhuis. Najpi-
erw sprawdził on, jak studenci 
sami oceniają siebie, a potem przez 
ułamek sekundy pokazywał im 
na ekranie komputera pojedyn-
cze słowa. Trwało to tak krótko, 
że studenci nie uświadamiali so-
bie, co zobaczyli, a były to takie 
słowa jak “mądry”, “uczciwy”, “miły”. 
Każda ekspozycja była poprze-
dzona wyświetleniem słowa “ja”. 
Po zakończeniu stymulacji ba-
dacz ponownie zmierzył studen-
tom ich samoocenę i okazało się, 
że zdecydowanie się ona podniosła.
W dalszej części eksperymentu ucze-
stnicy rozwiązywali test skojarzeń, 
który sprawdzał zdolność “kreaty-
wnego myślenia”. Zadania, które 
dostawali studenci, były zarówno 
niezwykle trudne, jak i bardzo łatwe. 
Po zakończeniu testu znów pro-
szono studentów o rozwiązanie 
podobnych zadań. Okazało się, 
że osoby, których samooceną 
nie manipulowano, wykazywały 
dużo cierpliwości i zapału w kole-

jnych testach. I to niezależnie 
od tego, czy za pierwszym razem 
odnieśli porażkę, czy sukces. Nato-
miast te osoby, którym za pomocą 
“miłych” słów podwyższono mnie-
manie o sobie, były bardziej leniwe 
w rozwiązywaniu zagadek, częściej 
popadały w zniechęcenie i złość. 
Sztuczne podniesienie samo-
oceny obniżyło motywację. Stu-
denci woleli nie rozwiązywać zadań 
i pozostać w swoim poczuciu 
wysokiego mniemania o sobie, niż 
skonfrontować je z rzeczywistością. 
Można zauważyć, że wielu jest 
ludzi, którzy nie rozwijają 
swoich potencjałów i nie widzą 
nawet takiej potrzeby, gdyż 
uważają, że narzędzie, które do-
stali w użytkowanie (własny mózg) 
jest już w docelowym, doskonałym 
stanie, a ich sposoby rozumowania 
są niekwestionowalne i poprawne 
– konkluduje badacz. W dobie Ery 
Informacji, gdzie sprawne przyswa-
janie nowej wiedzy i nowych 
umiejętności staje się podstawową 
potrzebą człowieka, przeko-
nania takie są dość niebezpieczne! 

Niebezpieczne
pozytywne myślenie
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“Pozytywne myślenie ma jedną wadę, jest zawsze pozytywne” 
 A. Einstein
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???Ż eby grać w pytania z dziećmi, potrzebna 
jest duża delikatność i kreatywność (które 
oczywiście posiadasz, a jeżeli masz słabszy 
kontakt z tymi zasobami, zadawaj sobie py-

tania: Gdybym mniej wierzyła, że nie jestem kreaty-
wna... Gdybym ciut bardziej zbliżyła się do pasji 
i entuzjazmu, które miałam, kiedy byłam małym dzie-
ckiem...). Ważne jest, żeby dziecko nie czuło się manipu-
lowane, dlatego możesz to ćwiczenie robić z dzieckiem do- 
piero wtedy, kiedy najpierw wykonasz je samodzielnie, będzie 
to autentyczne Twoje doświadczenie i będziesz szczerze 
przekonana o jego wartości. Oto przykład, jak możemy grać 
z dziećmi, zazwyczaj dzieci bardzo szybko wciągają się w grę:

Każdy z nas ma pewne przekonania 
na swój temat. Jako, że w większości 
definiujemy siebie przez pryzmat 
braków, najczęściej nasze przeko-
nania na temat siebie są negatywne 
i to właśnie one powodują w naszym 
życiu stres. Potocznie rozumiane 
pozytywne myślenie (oparte na afir-
macjach) „plusuje” negatywne myśli, 
przez co rodzi pewien wewnętrzny 
konflikt. Autentyczne docieranie 
do swoich wewnętrznych zasobów 
jest to proces wychodzenia poza nasze 
negatywne myśli i przekonania. Zrób-
my ćwiczenie. Posłużymy się w nim 
naszą wyobraźnią. Jeżeli możesz, to 
weź kartkę i długopis i napisz kilka 
odpowiedzi na następujące pytania:

Udziel przynajmniej 3 odpowiedzi na 
każde pytanie. Kiedy skończysz, za-
trzymaj się na chwilę i uświadom so-
bie, jak się teraz czujesz? Czy możesz 
odczuć pewną ulgę, przypływ sił, 
inspiracji? Co się stało z Twoim odd-
echem, uczuciami? Jeżeli czujesz lek-
kie odprężenie, to znak, że jesteś teraz 
bliżej swoich wewnętrznych zasobów, 
wszak odpowiedzi te pochodzą 
z Twojego wnętrza. Rozpoczęłaś 
proces wychodzenia poza „wieczko”. 

Czas spędzany na refleksji nad 
tego typu pytaniami pobudza 
i odświeża całe Twoje wnętrze, 
aktywizuje wewnętrzne zasoby 
i potrzebę działania. Na te py-
tania najlepiej jest odpowiadać 
przez kilka dni z rzędu. Po kilka-
krotnym wykonaniu tego ćwiczenia 
możesz uzupełnić następujące zdanie:
Jeżeli cokolwiek z tego, co 
napisałem w tym tygodniu, 
jest prawdą, dobrze byłoby, gdy-
bym...Może ułatwić to przełożenie 
nowo zdobytej wiedzy na praktyczne 
działanie. Następnie możesz samo-
dzielnie wymyślić pytania na kolejny 
okres ćwiczeń. Możesz też zacząć 
bawić się pytaniami ze swoimi dziećmi. 

Gdybym ciut mniej... 
                                                      czyli „Gra w pytania”   

GRA 
w pytania z dziećmi

Gdybym o 5 proc. mniej wierzyła 
w swoje negatywne  myśli na 
temat siebie (świata, ludzi), to jak 
wyglądałby mój dzień?
Gdybym ciut bardziej była w życiu 
wdzięczna, to...?
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Zagrajmy w grę w pytania. Ja zadam pytanie,  a Ty 
udzielisz mi trzech odpowiedzi. W tej grze liczy się 
wyobraźnia i twórcze myślenie. Jak odpowiesz mi 
na moje pytanie, będziesz mógł mi zadać swoje py-
tanie (pytania dzieci mogą być bardzo interesujące). 
Gdybyś ciut bardziej lubił szkołę – nie mówię, 
że masz bardziej lubić szkołę, możesz jej nie lubić, 
ale użyj swojej wyobraźni i pobaw się. Jakby to było 
w alternatywnej rzeczywistości, gdybyś ciut bardziej 
lubił szkołę? Jeżeli zauważysz, że dziecko ma opór, 
możesz sama zacząć mówić: ja, gdybym ciut bardziej 
lubiła chodzić do swojej pracy, to... jak byłam 
mała i bardziej lubiłabym chodzić do szkoły, to...
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  Widzę w Tobie dobre...

Liczą się 
tylko fakty...

?

Kiedy dostrzegamy 
u kogoś pewne po-
zytywne FAKTY/
PRAWDY i zwracamy 

na nie jego uwagę, uwolnienie 
od negatywnych przekonań, 
może nastąpić bardzo 
szybko. Dziecko natychmiast 
doświadcza wzrostu autenty-
cznego zaufania do siebie, pojawia 
się odprężenie i radość, kiedy 
dostrzegamy jego rzeczywiste za-
lety i potwierdzamy to faktami. 
Na zajęciach w Akademii Nauki 
dzieci wykonują dużo ćwiczeń 
rozwijających intelekt, pamięć. 
Wiele z tych ćwiczeń daje bardzo 
szybkie efekty, inne wymagają 
dłuższego wysiłku. Do ćwiczeń, 
które dają bardzo szybko wido-
czne efekty, należy trening su-
mowania kości (jest to ćwiczenie, 
które bardzo wspomaga 
rozwój koncentracji, uwagi 
i intelektu dziecka, poma-
ga podczas nauki czytania). 
W momencie, kiedy dziecko 
dostrzega, że robi postępy 
(a każdy może zobaczyć efekty już 

po kilku minutach ćwiczeń), tre-
ner zwraca uwagę dziecka na ten 
FAKT i mówi do dziecka „Idzie 
Ci coraz lepiej, bo masz mądry, 
inteligentny, uczący się mózg”. 
Możemy zauważyć, że kiedy 
dzieci coraz bardziej zaczynają 
autentycznie ufać sobie, mają 
najczęściej dużą motywację też 
do ćwiczeń, które wymagają 
więcej czasu i cierpliwości. 
W Akademii Nauki dzie-
ci uczą się sprawnie czytać 
i zapamiętywać, bo są INTELI-
GENTNE I MĄDRE. Tu każde 
dziecko może doświadczyć, że 
ma mądry i inteligentny mózg...
Zwracanie uwagi na FAKTY 
działa w każdym przypadku. 
Kiedyś prowadziłem semina-
rium dla nauczycielek z zakresu 
pamięci i technik pamięciowych. 
Na wstępie zapytałem, dla-
czego chciały akurat taki 
temat warsztatów? W odpow-
iedzi usłyszałem, jak to źle jest 
z ich pamięcią, że jest do-
bra, ale krótka itp. Zapytałem:

Gdybym tak postrzegała sie-
bie na studiach, w liceum, 
bardziej ufałabym sobie, 
łatwiej byłoby mi się uczyć 
- usłyszałem w odpowiedzi. 
Później zaczęliśmy trening. 
Przez kilka godzin poznawaliśmy 
techniki pamięciowe i nauczy-
cielki doświadczały niezwykłych 
możliwości swojej pamięci. 

N a zajęciach w Akademii 
często gramy w grę „Widzę 
w Tobie dobre...”. Dzieci 
piszą do siebie karte-

czki (trzeba mieć ich spory zapas), 
na których wypisują, co dobrego 
widzą u dziecka, do którego adreso-
wana jest karteczka i uzasadniają to 
- to bardzo ważne. Może wyglądać 
to na przykład tak: „Widzę w Tobie 
inteligencję, kiedy układasz piękne 
konstrukcje z Lego. Widzę w To-
bie inteligencję i spostrzegawczość, 
kiedy ładnie rysujesz”. Dziecko, 
które otrzyma karteczkę, musi 
zrewanżować się nadawcy. 
Jest to piękna gra, która buduje 
zupełnie nowe więzi w grupie. 
Pobudza twórcze myślenie u dzieci 
i rozwija ich inteligencję 

emocjonalną. Dzieci uczą się większej 
refleksyjności, wychodzenia poza 
oceny i schematyczne postrzeganie. 
Bardzo często prowadzi do przemia-
ny w relacjach. Jeżeli zaczniemy 
dostrzegać coś dobrego w osobie, którą 
mniej lubimy, w jakiś subtelny sposób 
zmienia się też nasz stosunek do niej. 
Ćwiczenie wyzwala dużo energii 
i pozytywnych uczuć w dzieciach 
i polecamy je wszystkim nauczycielom. 
W „Widzę w Tobie dobre” możemy 
grać również całą rodziną – jest to 
zazwyczaj spora frajda i możliwość 
spojrzenia na siebie zupełnie od 
nowa. Przez miesiąc, codziennie, 
każdy członek rodziny musi napisać 
po 1 karteczce do wszystkich. 
Karteczki mogą wyglądać np. tak:

Widzę w Tobie  dużą troskę 
o mnie, kiedy  codziennie przy-
pominasz mi o lekcjach.
Widzę w Tobie  dużą 
oryginalność i niezależność  
myślenia, kiedy robisz coś 
całkowicie  po swojemu.
Widzę w Tobie  dużą docie- 
kliwość i inteligencję, 
kiedy pytasz mnie, jak to 
działa.
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Dlaczego nie macie sza-
cunku do własnej pamięci? 
Jeżeli przez cały czas wie-
rzysz, że twoja pamięć jest zła 
i zawodna, to jak się czujesz? 
Niezbyt dobrze, prawda?
Zgadza się – odpowiedziały.
Czy jednak naprawdę jest 
z Twoją pamięcią aż tak źle? 
Zobacz, ile rzeczy wiesz, jaka 
potężna baza informacji jest 
w Twojej głowie... Czy możesz 
uświadomić sobie, że masz 
w swojej pamięci ogromne ilości 
wiedzy – to jest fakt! Kiedy to 
sobie uświadamiasz, co czujesz? 
Ulgę, większe odprężenie i zau-
fanie. 



Kursy Akademii Nauki są zorganizowane tak, aby 
zapewnić dzieciom najbardziej optymalne warunki 
do całościowego rozwoju ich potencjału. Podno-
szenie sprawności czytania i techniki pamięciowe 
powodują, że dziecko pełniej wykorzystuje swoje 
możliwości w szkole. Gry i zabawy psychologiczne 
z rówieśnikami budują zaufanie i umiejętność bu-
dowania relacji. Docieranie do zasobów sprawia, 
że dziecko bardziej ufa swoim możliwościom 
– dzięki temu też lepiej radzi sobie w relacjach, łatwiej 
przychodzi mu opanowanie sztuki sprawnego czyta-
nia i uczenia się. Eksperymenty naukowe rozbudzają 
zainteresowanie światem i podtrzymują entuzjazm. 
Zajęcia z twórczego myślenia pobudzają kreatywność. 
Kluczowe aspekty osobowosci  są u dziecka ro-
zwijane.

Kiedyś znajoma opowiadała mi, że 
jej syn ma kłopoty z matematyką. 
Skądinąd wiedziałem, że chło-
pak układa niezwykłe kon-
strukcje z klocków Lego – to 
był FAKT. Powiedziałem jej, 
że jej syn ma duże zdolności 
matematyczne, a świadczy 
o tym jego zamiłowanie kon-
struktorskie. Matematyka to 
umiejętność rozwiązywania prob-
lemów, a on to świetnie robi pod-
czas zabawy klockami. Widziałem, 
że zrobiło to na niej duże 
wrażenie. Kiedy spotkaliśmy się 
po kilku miesiącach opowiedziała 
mi, co się obecnie dzieje w jej 
relacjach z dziećmi: „Po tym, 
co mi powiedziałeś, zmieniło 
się moje postrzeganie Huberta. 
Ja zawsze widziałam, że on robi 
świetne konstrukcje, ale jakoś 
nigdy nie docierało do mnie, 
że to przejaw jego dużej inteli-

gencji. Dotychczas widziałam 
w tym to, że traci czas, że bałagani... 
A teraz widzę, jakby innego 
Huberta. Zaczęłam dostrzegać, 
ile on rzeczy robi dokładnie 
i metodycznie, jak stara się 
i angażuje. Teoretycznie 
wiedziałam to zawsze, ale było 
to jakby z tyłu głowy, teraz 
jest to bardziej w moim sercu. 
Kiedyś, na pierwszym planie 
były jego wady i problemy, 
jakie z nim miałam. Teraz to się 
zmieniło. Mam większe zau-
fanie do niego, mamy lepszy 
kontakt i autentycznie lepiej 
mu idzie w szkole i z tą 
matematyką... Również z córką 
obserwuję podobne zmiany. 
Dotychczas często irytowała 
mnie swoimi wybuchami złości, 
aż do momentu, kiedy zobaczyłam, 
z jaką troską kładzie do snu 
swoje zwierzaki. Wtedy dotarło 

do mnie, jak ona jest 
wrażliwa, pełna miłości 
i łagodności. I wtedy zaczęłam 
to coraz bardziej zauważać 
również przy innych okazjach, 
i mam wrażenie, że moja cór-
ka troszkę się wyciszyła, jest 
bardziej szczęśliwa... Ja chyba 
też zaczęłam się zmieniać...”. 
Przypatrz się swojemu dziecku, 
tak jakbyś go nie znała, jak 
na dziecko, które widzisz po 
raz pierwszy... Zobacz je od 
nowa... Jeżeli zrobisz to wnikliwie, 
szczerze, dostrzeżesz w swoim 
dziecku nowe, jeszcze nie od-
kryte przez Ciebie, jego piękne 
cechy i wewnętrzne zasoby.
Każdy rodzic ma wielki potencjał, 
a wyposażony w wiedzę psy-
chologiczną, może być dużym 
wsparciem dla swojego dziecka. 

Wspólne wykonywanie prostych doświadczeń 
i eksperymentów naukowych mocno rozwija 
inteligencję dzieci, ich ciekawość i wyobraźnię. 
Dziecko, które ma rozbudzoną ciekawość 
świata, jest zafascynowane tym, co je ota-
cza, ma większą pasję do nauki i entuzjazm. 

Zróbmy mały eksperyment
Przez chwilę poczuj się małym dzieckiem... Wszyst-
ko chcesz znać, wiedzieć, jak działa. Masz olbrzymią 
chęć poznawania... Mama każe Ci iść spać, ale ty 
masz jeszcze tyle rzeczy do zrobienia... Masz en-
tuzjazm do życia, nienasyconą pasję poznawania... 
A co się dzieje, kiedy pytasz o coś dorosłych i nie 
uzyskujesz odpowiedzi??? Zapał gaśnie, prawda?... 
A dziś? Czy ta pasja życia, odkrywania, jest na tym 
samym poziomie co kiedyś, czy trochę przygasła? 
Eksperymenty naukowe pełnią bardzo ważną rolę 
w naszych programach. Podtrzymują ciekawość, en-
tuzjazm i zaangażowanie dziecka.

Widzę
   Ciebie od nowa

AKADEMIA NAUKI, 
ŚRODOWISKO 
OPTYMALNEGO 
ROZWOJU DZIECKA

EKSPERYMENTY 
NAUKOWE 
I ZADZIWIENIE 
ŚWIATEM
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Programy dla dzieci zostały stworzone 
na podstawie naszych wieloletnich 
doświadczeń. Ich podstawą jest głęboki 
szacunek do dziecka i jego możliwości twór-
czych. Czytanie jest jednym z głównych 
źródeł pozyskiwania wiedzy. To niezbędne 
narzędzie, którym musi dysponować każde 
dziecko we współczesnym świecie. Trening 
podnoszący sprawność czytania bardzo 
korzystnie wpływa na rozwój intelektualny 
i emocjonalny dziecka. 

MAŁY ODKRYWCA
Zaczarowany Zajączek - Naturalna nauka 
czytania przez zabawę dla dzieci 3 i 4 letnich.
Celem programu jest zbudowanie natu-
ralnych podstaw czytelniczych.  Dzieci 
poznają wyrazy, literki i uczą się czytania 
poprzez fascynującą dla nich zabawę. 
Uczestniczą w ciekawych ekspery-
mentach fizycznych i chemicznych, 
zaspokajając swoją olbrzymią  pasję 
poznawania. Takie przygotowanie sprawia, 
że dziecko buduje postawę „lubię czytać”.

MAŁY ODKRYWCA
Przygoda na Bezludnej Wyspie - Naturalna 
nauka czytania przez zabawę dla dzieci 5 i 6 letnich. 
W tym programie dzieci odkrywają w so-
bie pasję do czytania poprzez zabawę 
w podróżników poznających kontynenty, 

kulturę oraz obyczaje żyjących tam ludzi. 
Dzieci odkrywają własne “ja” i swoje mocne 
strony. Doświadczając i eksperymentując,  
poznają wyrazy, wprawiają się w pisa-
niu, rozwijają kreatywność i spostrzegawczość.

MĄDRE DZIECKO 
Przygoda na planecie Tina - Nauka i podno-
szenie sprawności czytania oraz odkrywanie 
wewnętrznych zasobów dla uczniów klas 1 i 2. 
Celem programu jest nauczenie czyta-
nia bądź podniesienie jego sprawności, 
a także rozwój intelektualny i emocjona-
lny dziecka. Osnowę programu tworzą 
tematy prezentujące dzieciom wiedzę o 
otaczającym świecie. Dzięki eksperymen-
tom i doświadczeniom, w dziecku budzi 
się pasja poznawania i fascynacji światem. 
Dzieci odkrywają swoje możliwości i talenty.

MĄDRE DZIECKO 
Galaktyczna Przygoda - Kurs szybkiego czy-
tania i odkrywania wewnętrznych zasobów 
dla uczniów klas 3 i 4. 
Program wyposaża dzieci w narzędzia 
do efektywnej i przyjemnej nauki. Pod-
czas kursu dzieci uczą się m.in. map 
myśli, koncentracji, szybkiego czyta-
nia, poznają techniki pamięciowe oraz 
rozwijają inteligencję emocjonalną. Przez 
zabawę i gry psychologiczne docierają do 

własnych zasobów. Również w tym prog-
ramie dziecko rozwija pasję poznawania 
i fascynację otaczającym światem, wykonując 
szereg eksperymentów naukowych.

UCZEŃ Z CHARAKTEREM 
Młodzi naukowcy na tropie - Kurs 
nauki szybkiego czytania i odkrywania 
wewnętrznych zasobów dla uczniów klas 5 i 6.
Program ten jest zaawansowanym 
treningiem szybkiego czytania i technik 
pamięciowych. Poprzez warsztaty, gry i 
zabawy dzieci poznają procedury pracy z 
emocjami, uczą się asertywnych zachowań, 
odkrywają pozytywny obraz siebie. 
Podczas zajęć, przypowieści, mądrości 
i metafory, przeplatają się z fizyką, kosmologią 
i genetyką. 

ROBOTYKA 
Kurs budowania i programowania robotów 
za pomocą zestawów edukacyjnych lego 
WeDo.
Zajęcia te to doskonałe narzędzie do po-
lubienia nauk ścisłych, tj. matematyka, fi-
zyka, informatyka. Forma zajęć oraz zasób 
informacji podczas nich przekazywany, 
stymuluje rozwój dziecka i wzbogaca jego 
wiedzę szkolną. Po zajęciach pojęcia tj. 
dzwignia czy przekładnia stają się dla 
dzieci fascynującym tematem do rozmów.

Wszechstronny rozwój 
  poprzez naukę i trening czytania 
  dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

GIMNAZJALISTA Z KLASĄ 
Program szybkiego czytania i rozwoju intele-
ktu dla młodzieży gimnazjalnej. 
Podczas kursu gimnazjaliści poznają pro-
cedury radzenia sobie ze stresem, lękiem i 
złością., zaczynają szybko czytać i poznają 
techniki pamięciowe. Wszystko to w postaci 
warsztatów, gier i zabaw.

KWANTOWY UMYSŁ 
Program szybkiego czytania i rozwoju in-
telektu dla licealistów, studentów i dorosłych. 

Szybkie czytanie to nie tylko szybkie ucze-
nie się w szkole i zdobywanie lepszych 
ocen. Szybkie czytanie jest przede wszy-
stkim narzędziem do odkrywania nowych,  
rozległych obszarów wiedzy. Żyjąc w Erze 
Informacji musimy być świadomi, że wiedza 
jest kapitałem. Szybkie czytanie bardzo 
mocno rozwija intelekt. Podczas szybkiego 
czytania, trzeba trzy – czterokrotnie szybciej 
przetwarzać czytane treści i tyleż samo razy 
więcej zapamiętywać, co możliwe jest dzięki 
ćwiczeniu technik pamięciowych.

JĘZYK ANGIELSKI
Kurs prowadzony metodą Avalon Direct 
English.
Czy zauważyłeś, że chociaż swoją przygodę 
z językiem angielskim zacząłeś miesiące lub 
nawet lata temu, to nadal bariera językowa 
jest dla Ciebie nie do pokonania? Poznaj 
skuteczną i efektywną metodę, która pozwoli 
ci przełamać barierę językową i nauczy swo-
bodnej komunikacji!

HELLO KIDS 
Kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 
3-6 lat.
Dzieci są geniuszami językowymi. Dlatego tak 
ważne jest, by jak najwcześniej dać dziecku 
możliwość kontaktu z językiem obcym.  
W trakcie wesołych zajęć bogatych w ruch,  
muzykę oraz świetną zabawę, przekazujemy 
dzieciom umiejętności językowe, z których 
będą czerpać przez całe swoje życie.

FAST ENGLISH

Kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 
7-12 lat.
Kurs umożliwia dziecku szybką i efektywną 
naukę języka angielskiego. Obejmuje 
rozwinięcie zdolności komunikacji oraz grun-
towne poszerzenie słownictwa. W programie 
wykorzystane sa nowatorskie ćwiczenia z za-
kresu kinezjologii edukacyjnej.

JUNIOR
Kurs języka angielskiego dla młodzieży w 
wieku 13-16 lat.

Program gwarantuje naukę języka na 
poziomie wykraczającym poza standar-
dowy program szkolny. Integruje metodę 
bezposrednią ze standardową metodą 
opartą na pracy z podręcznikiem. Obejmuje 
rozwinięcie zdolności aktywnej komunikacji 
oraz wzbogacenie zasobu słownictwa.

JĘZYK CHIŃSKI  - kurs dla dzieci
Język chiński zdobywa coraz większą 
popularność na świecie. Może warto 
zainwestować w przyszłość swego dziecka...
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Kursy dla młodzieży i dorosłych

Kursy językowe   
 dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
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9.00 – 9.45 

9.00 – 9.45

9.00 – 9.45

10.00 - 10.45

10.00 - 10.45

10.00 - 10.45

11.00 - 11.45

11.00 - 11.45

11.00 - 11.45

12.00 - 12.45

12.00 - 12.45

13.00 - 13.45

13.00 - 13.45

14.00 - 14.45

14.00 - 14.45

Mały Odkrywca – jak wykorzystać niezwykły intelekt przedszkolaka.
Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku 3 i 4 lat.
 
Hello Kids – program nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku 5 i 6 lat. 
Lekcja pokazowa dla dzieci i rodziców. 

Język niemiecki – lekcja pokazowa dla młodzieży i dorosłych.

Mały Odkrywca – jak wykorzystać niezwykły intelekt przedszkolaka.
Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku 5 i 6 lat.
 
Hello Kids – program nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku 3 i 4 lat.
Lekcja pokazowa dla dzieci i rodziców. 

Język angielski – lekcja pokazowa dla młodzieży i dorosłych, prowadzona metodą Avalon 
Direct English.

Mądre Dziecko – techniki szybkiego czytania i rozwoju inteligencji.
Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci klas 1-3.
 
Fast English – program nauki języka angielskiego dla dzieci klas 4-6.
Lekcja pokazowa dla dzieci i rodziców.

Kwantowy umysł – techniki szybkiego czytania dla młodzieży i dorosłych.
Lekcja pokazowa i warsztaty.

Mądre Dziecko – techniki szybkiego czytania i rozwoju inteligencji.
Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci klas 4-6.

Fast English – program nauki języka angielskiego dla dzieci klas 1-3.
Lekcja pokazowa dla dzieci i rodziców.

Robotyka – budowanie i programowanie robotów za pomocą zestawów edukacyjnych lego 
WeDo. Lekcja pokazowa dla rodziców i dzieci w wieku 6 - 12 lat.

Junior – program nauki języka angielskiego dla młodzieży gimnazjalnej.
Lekcja pokazowa dla młodzieży i rodziców.

Gimnazjalista z Klasą – techniki szybkiego czytania i rozwoju inteligencji.
Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i młodzieży gimnazjalnej.

Język chiński dla dzieci - lekcja pokazowa dla rodziców i dzieci.

cykl bezpłatnych warsztatów i lekcji pokazowych

www.torun.akn.pl

Prosimy o telefoniczną rezerwację miejsc:

tel. (56) 652 17 18


