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Gdy patrzymy na nasze dziecko, czasami rozpa-
miętujemy z uśmiechem, jak „jeszcze niedawno 
takie to malutkie było, a teraz…”. Marzymy, żeby 
nasza pociecha w przyszłości była szczęśliwa. 
Chcemy, żeby odnosiła sukcesy w pracy, miała 
kochającą rodzinę i wiodła dobre życie. 
Ale od czego tak naprawdę będzie zależało to, 
czy nasz maluch będzie w przyszłości szczę-
śliwy? Co dziś jako rodzice możemy zrobić, 
żeby wspomóc swoje dziecko w tym obszarze? 
W niniejszym biuletynie przedstawiamy garść 
inspiracji i wyników naukowych badań na temat 
szczęścia i tego, co może uczynić nas i nasze 
dzieci szczęśliwymi ludźmi. Zapraszamy do 
lektury i życzymy miłych wrażeń.

Szczęśliwe 
dziecko

DZIECKO
MĄDRE www.torun.akn.p l
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Jedyne, co naprawdę liczy się w życiu, 
to nasze związki z innymi ludźmi.

Czy istnieje recepta na dobre życie? Co czyni ludzi 
szczęśliwymi? Okazało się, że to zagadnienie stało 
się tematem dociekań jednego z najdłuższych 
eksperymentów psychologicznych w historii.

Od 1937 roku badacze z Harvardu gromadzą 
szczegółowe dane na temat kilkuset wybranych 
osób. Początkowo do badań zwerbowano 268 
studentów i co 5 lat poddawano ich badaniom le-
karskim, co 15 lat seriom testów psychologicznych 
oraz osobistym wywiadom i ankietom. Wszystko 
to trwa już prawie 70 lat. I do jakich wniosków 
doszli naukowcy?

CO CZYNI NAS 
SZCZĘŚLIWYMI 
W ŻYCIU

Height, naukowiec, który badał szczegółowo 
związek między szczęściem a uspołecznieniem, 
stwierdził, że ludzie są pod pewnym względami 
jak pszczoły. Nasz indywidualny rozwój przebiega 
szybciej i bardziej harmonijnie wśród ludzi niż  
w izolacji. Im bliższe są nasze relacje z innymi,  
tym lepiej. Wiele kolejnych badań potwierdziło  
i rozszerzyło te proste wnioski. Oprócz satysfak-
cjonujących związków, o szczęściu decydują także 
między innymi:
•	altruizm	na	co	dzień		
•	dzielenie	się	nowymi	doświadczeniami	 
 z kochaną osobą 
•	natychmiastowe	stosowanie	odruchu	 
 wybaczenia wobec najbliższych 

Co dziwne, wśród tych punktów nie ma pienię-
dzy. Naukowcy podają, że ludzie którzy zarabiają 
więcej niż 5 milionów rocznie, nie są zauważalnie 
szczęśliwsi niż ci, którzy zarabiają 100 tysięcy 
(proszę pamiętać, że naukowcy ci badają społecz-
ność amerykańską). Według badaczy pieniądze 
zwiększają poczucie szczęścia tylko wówczas, 
gdy wyciągają ludzi z ubóstwa. Przy wyższych 
dochodach związek między uczuciem zamożności 
a szczęściem znika. Można z tego wysnuć prak-
tyczny wniosek: pomóż swoim dzieciom zdobyć 
zawód, który będzie dawał im w miarę dobre 
zarobki, a jeżeli ich podstawowe potrzeby zostaną 
zaspokojone, będą potrzebować do szczęścia już 
tylko bliskich przyjaciół i krewnych.
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Kiedy byliśmy małymi dziećmi i nasz mózg był 
jeszcze w budowie, przeżywaliśmy ogromny we-
wnętrzny zamęt. Nie byliśmy świadomi przeżywa-
nych emocji i nie znaliśmy akceptowanych spo-
sobów ich komunikowania – mogliśmy okazywać 
gniew, gdy tak naprawdę byliśmy smutni. Warto 
zdawać sobie sprawę, że czasem pojedyncze  
wydarzenie wywołuje emocje tak silne i duże  
w naszym dziecku, że są one nie do opanowania. 
Jeżeli chcemy przygotować naszego oseska do 
życia w społeczeństwie, potrzebujemy rozumieć 
jego zachowanie w całym emocjonalnym krajobra-
zie. Struktury mózgu odpowiedzialne za przetwa-
rzanie i regulowanie emocji tworzą sieć połączeń  
i początkowo działają chaotycznie. Jednak nie-
ustanna komunikacja między neuronami sprawia, 
że sieć ta działa coraz sprawniej. Tylko nie dzieje 

CIERPLIWOŚĆ, CIERPLIWOŚĆ 
I WYROZUMIAŁOŚĆ

się to ani szybko, ani od razu. Tak naprawdę sieć 
połączeń jest w pełni ukształtowana dopiero wte-
dy, kiedy dziecko idzie na studia. 

Mózg tworzy połączenia, ale wcale się z tym nie 
spieszy, i trwa to całymi latami – zdarzyło ci się 
pewnie obserwować, jak z małego egocentryka 
wyrasta uczynny młody człowiek. Mimo że zabiera 
to dużo czasu, nawiązanie płynnej komunikacji  
w tym obszarze mózgu jest niezwykle ważne.  
Dlatego zalecana jest wyrozumiałość, cierpliwość  
i świadomość tego, że etykietowanie i ocenianie  
(a to niestety jest najczęściej używana forma 
udzielania dziecku informacji zwrotnej na temat 
jego zachowania) nie przyczyniają się do emo-
cjonalnego wzrostu naszych pociech, gdyż język 
etykiet zamyka komunikację z dzieckiem.

Do przeżywania życia społecznie inteligentnego 
potrzebne jest wiele składników, ale jest jeden naj-
ważniejszy prognostyk kompetencji społecznych: 
regulacja emocjonalna. Osoby życzliwe, uprzejme, 
wrażliwe, towarzyskie, przyjaźnie usposobione i sko- 
re do wybaczania utrzymują głębsze i trwalsze 
przyjaźnie niż ludzie kapryśni impulsywni, ordynar-
ni, egocentryczni, nieelastyczni i mściwi.

Regulacja emocjonalna to umiejętność zapanowa-
nia nad sobą. To świadomość, że w ekspresji emo-
cjonalnej nie ma nic złego, ale również zdawanie 
sobie sprawy z tego, że w pewnych kontekstach 
społecznych (sytuacjach) niektóre zachowania są 
niewłaściwe – czyli to, że przeżywam złość, jest 

KAPRYŚNI MAJĄ GORZEJ

naturalną reakcją np. na stratę, ale odreagowywa-
nie tego na innych ludziach jest już zachowaniem 
niepożądanym (i nieeleganckim). Ludzie, którzy 
umieją prawidłowo rozpoznać, co w jakiej sytuacji 
można, zazwyczaj mają duże grono przyjaciół. 
Jeżeli chcesz, aby twoje dziecko było szczęśliwe, 
zarezerwuj dużo czasu na uczenie go, w jaki  
sposób i kiedy powinien stosować tę umiejętność. 
Ważne przy tym jest, żeby być empatycznym  
i współczującym, rozumieć, że dziecko przeżywa 
silne emocje i nie negować ich, tylko uczyć, jak so-
bie z nimi radzić. Jednym z podstawowych aspek-
tów kursów prowadzonych w Akademii Nauki jest 
rozwój dzieci w tym właśnie zakresie.

UWAGA! PRZYKRE SŁOWA RANIĄ!
Czym za młodu skorupka nasiąknie, tym na starość trąci

Przykre słowa kierowane do dzieci przez ważnych 
dla nich dorosłych mogą ranić przez całe życie. 
Dziecko chłonie jak gąbka opinie na swój temat, 
traktując je w sposób oczywisty jako informacje 
o prawdziwym obrazie siebie i w dorosłym życiu 
nieustannie odnosi się do tego, co usłyszało  
za młodu. Jeżeli będąc dzieckiem, słyszeliśmy,  
że jesteśmy niezdarą, która wszystko psuje, wyleje, 
przewróci itp., to nawet jeśli nie przewracamy i nie 
wylewamy, gdzieś w głębi duszy mamy właśnie 
takie wyobrażenie o sobie. Dziecko naprawdę  
wierzy w to, co na jego temat mówimy. Określe-
nie „jesteś taki i owaki” staje się wewnętrznym 
przymusem (scenariuszem), które dziecko będzie 
nieświadomie realizować na „scenie” swojego  

dorosłego życia. Zdaniem terapeutów często sto-
sowana emocjonalna i psychiczna przemoc wobec 
dzieci, stosowana jest przez rodziców i nauczycieli 
otwarcie i (niestety) bez refleksji, często bywa 
upokarzające, krzywdzące. Ot, po prostu zezło-
ściliśmy się, czy chcemy popracować nad ambicją 
dziecka, więc oceniamy je i przylepiamy etykietę: 
leń, bałaganiarz, nieporadny itp. komunikując to 
bezpośrednio dziecku. Niestety, zawsze będzie  
to miało swoje negatywne konsekwencje. 
Jak wobec tego korygować emocje i zachowania 
naszych dzieci w sposób, które nie tylko nie rani  
(i nie ugruntowuje negatywnych postaw), ale 
prowadzi do realnej zmiany tych stanów? O tym, 
możesz przeczytać w następnych artykułach.
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Widzę, że ci smutno.
Siedzisz już od 15 minut i patrzysz w jedno miej-
sce. Wydaje mi się, że obok siedzi smutek. Czy 
tak? A kiedy tu przyszedł, czy zauważyłeś? Chcesz 
sobie jeszcze z nim posiedzieć, czy raczej poprosi-
my go, by poszedł i zaprosimy radość?

Nie gniewaj się na mnie.
Zdaje mi się, że po tym, co powiedziałam  
do ciebie, wparował tu gniew. A może coś innego? 
Teraz pomyślmy, jak go przepędzić. Masz jakiś 
pomysł, co możemy zrobić?

Nie lubię, gdy się złościsz.
Zobacz na moją minę. Ona mówi, że nie lubię, kiedy 
złość mówi ci jak się zachowywać, a ty jej słuchasz. 
Może to nie jest najlepszy doradca? Proszę, po-
wiedz.

Jesteś za bardzo rozkojarzony!
Zauważyłam mój skarbie, że twoja koncentracja  
to ostatnio rzadki gość. Uważam, że zdecydowa-
nie będziemy zapraszać ją częściej i zaraz opracu-
jemy dla niej specjalne zaproszenie!

Pragniemy znać świat uczuć swojego dziecka,  
by móc wesprzeć je w szukaniu rozwiązań, w pracy  
z emocjami i postawami. Takie możliwości zebrania 
rzetelnych informacji i oswajania sytuacji, lęków, 
obaw itp. daje język rozmowy systemowej,  
a zwłaszcza zastosowanie zabiegu eksternalizacji. 
Eksternalizacja polega na uzewnętrznieniu wcze-
śniej przyswojonych i uznanych za własne wartości, 
cech i stanów psychologicznych. Ten pomysł jest 
niezwykle efektywny i pomaga stworzyć przestrzeń 
na rozmowę i dalej – na zmianę. To sposób rozma-
wiania zarówno o trudnościach, jak i o możliwo-
ściach dziecka oraz o opiniach, które ma ono na 
swój temat. 

EKSTERNALIZACJA

Eksternalizacja – w psychologii: uzewnętrznianie czegoś, wychodzenie na zewnątrz, uzewnętrznienie.

W języku eksternalizacji emocje, uczucia i zacho-
wania przedstawiamy jako „gości”, którzy od czasu 
do czasu pojawiają się w naszym życiu. Zamiast 
Jesteś leniem, możemy powiedzieć: Widzę, że 
ostatnio często gości tu lenistwo. Co z nim zro-
bimy? Dzięki temu prostemu zabiegowi możemy 
rozmawiać z dzieckiem o jego zachowaniach  
(i stanach psychologicznych) bez nalepiania ety-
kiet. Rozmawiając w ten sposób zarówno dziecko, 
jak i ty pozostajecie w dobrej relacji z samymi 
sobą. Pamiętaj: Zachowanie można zmienić bar-
dzo łatwo, nalepiona etykieta niestety często 
pozostaje na długie, długie lata i bardzo trudno 
dziecku ją ściągnąć.

WIDZĘ, ŻE PRZYSZEDŁ  
DO CIEBIE SMUTECZEK 

Rodzicu! Kiedy zaczniesz posługiwać  
się tym językiem, staniesz się dużym  
wsparciem własnego dziecka. Sam ko-
munikat wprowadza nas w empatyczne 
wibracje. Dziecko bez obciążenia może  
opowiedzieć o swoich uczuciach. Może  
opisywać stany, które zaprasza i komu- 
nikować, jaka właściwość właśnie do  
niego przychodzi, kiedy go opuszcza, 
kogo dawno nie widziało, kto zbyt dłu- 
go przesiaduje, kto się zawsze zabiera  
z nim do szkoły itd. Dziecko ma szansę 
na zobaczenie z pozycji obserwatora  
mechanizmów i warunków, które sprzyja-
ją niepowodzeniom, sukcesom, dobremu 
i złemu samopoczuciu. 

Życzymy sukcesów!

Propozycje zamiany stwierdzeń i pytań sugerujących 
na komunikat z wykorzystaniem eksternalizacji:



5

EduExchange
to jeden projekt, będący efektem połączenia dwóch:

International Kindergarten Express Yourself
Projekt odbywa się w 
przedszkolach. Stworzyli-
śmy go z myślą o edukacji 
najmłodszych poprzez 
szerzenie między innymi 
takich wartości, jak
międzykulturowość, tole-
rancja, otwartość. W ciągu 
2 tygodni praktykanci 
z najdalszych zakątków 
świata prowadzą zajęcia 
dla dzieci.

Projekt odbywa się w szkołach podstawowych. Daje możli-
wość przeprowadzenia przez lektorów z zagranicy warszta-
tów w klasach 1-3.
To 5 dni, podczas których zajęcia są prowadzone przez 
grupę 3 praktykantów. Zaproszenie zagranicznych gości 
pozwoli dzieciom na rozwój w zakresie posługiwania się 
językiem angielskim, a także rozwinie wrażliwość kulturową.

Co może zyskać Twoje dziecko ?
Dzieci poprzez udział w projekcie mają niepowtarzalną szansę na spędzenie czasu 
z ludźmi z różnych zakątków świata. Oprócz poznania nowych i ciekawych kultur 
uczestnik ma możliwość aktywnej nauki języka obcego. Udział w tym programie po-
zwoli mu otworzyć się na świat, a dzięki nauce poprzez zabawę dziecko nabędzie no-
wych umiejętności i rozwinie swój potencjał. Dodatkowo program umożliwi mu naukę 
tolerancji oraz szacunku dla innych kultur. Jest to wspaniała okazja do urozmaicenia 
oferty szkół i przedszkoli. Tylko najlepsze placówki w Polsce biorą udział w takich 
projektach - to świetna okazja dla rozwoju nie tylko dla najmłodszych, ale również dla 
nauczycieli i rodziców!

Jeżeli chcesz aby Twoje dziecko mogło mieć świat w zasięgu ręki 
zachęć jego wychowawcę do skontaktowania się z nami.

Dane kontaktowe:  koordynator projektu - Marta Bobrowycz
AIESEC Polska Komitet Lokalny Toruń UMK tel. 781 353 576 / e-mail: marta.bobrowycz@gmail.com
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Program rozwoju umiejętności szkolnych dla dzieci klas 1-6

MATEMATYKA

ORTOGRAFIA

CZYTANIE 

MĄDRE DZIECKO

Uczenie się w naszym rozumieniu, to całokształt ak-
tywności człowieka. Obejmuje ono nie tylko edukację 
szkolną, ale również takie obszary jak rozwijanie relacji 
społecznych czy też rozwijanie swojego hobby. Naj-
częściej właśnie to pozaszkolne aspekty uczenia się 
przyczyniają się do budowania błyskotliwych karier, 
czy możliwości realizowania się w zdrowych i szczęśli-
wych związkach z ludźmi. Niewątpliwym jest fakt, że 
wysoka inteligencja może podnieść jakość każdej sfery 
życia człowieka. Ale czy samo IQ wystarczy?
Na naszych zajęciach każdy pozna odpowiedź na to 
pytanie i dowie się co zrobić by nauka stała się przy-
jemnością.

Dziecko, które lubi czytać i czyta zdobywa dużą prze-
wagę nad swoimi nieczytającymi rówieśnikami. Czyta-
nie rozwija pamięć, koncentrację i wyobraźnię. Kształci 
możliwości twórcze i podsyca zaciekawienie światem. 
Czytające dziecko szybciej się uczy i bardziej napełnia 
bazę danych swojej pamięci. Wytrawny czytelnik może 
odnosić się nie tylko do własnych życiowych doświad-
czeń, ale również może opierać się na doświadcze-
niach innych ludzi, praktycznie w dowolnej dziedzinie.
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.



Zajęcia startują na przełomie września i października. 
Już dziś zapisz się na bezpłatne lekcje pokazowe!

Informacje i zapisy w sekretariacie Akademii Nauki 
tel. 56 652 17 18

BEZPŁATNE ZAJĘCIA POKAZOWE DLA SZKOLNIAKÓW

10 czerwca (poniedziałek)
16.30 – 17.15 MĄDRE DZIECKO –DOBRY POCZĄTEK– prezentacja programu nauki i podnoszenia sprawności czyta-
nia, koncentracji, efektywnego uczenia się oraz docierania do wewnętrznych zasobów psychologicznych dziecka w 
wieku szkolnym.
Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci klas 1-3.

17.20 – 18.05 FAST ENGLISH - prezentacja programu nauki języka angielskiego dla dzieci.
Lekcja pokazowa dla rodziców i dzieci klas 1-3.

12 czerwca (środa)
16.30 – 17.15 MĄDRE DZIECKO – prezentacja programu nauki biegłego czytania, koncentracji, efektywnego uczenia 
się oraz docierania do wewnętrznych zasobów psychologicznych dziecka w wieku szkolnym.
Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci klas 4-6.

17.20 – 18.05 FAST ENGLISH - prezentacja programu nauki języka angielskiego dla dzieci.
Lekcja pokazowa dla rodziców i dzieci klas 4-6.

13 czerwca (czwartek)
16.30 – 18.00 ROBOTYKA NXT – prezentacja nowatorskiego programu rozwijającego kompetencje techniczne i 
logiczne myślenie, przez budowanie i programowanie robotów z zestawów edukacyjnych lego NXT. 
ekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku 11-15 lat.

15 czerwca (sobota)

11.00 – 11.45 MĄDRE DZIECKO –DOBRY POCZĄTEK– prezentacja programu nauki i podnoszenia sprawności czyta-
nia, koncentracji, efektywnego uczenia się oraz docierania do wewnętrznych zasobów psychologicznych dziecka w 
wieku szkolnym.
Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci klas 1-3.

11.00 – 11.45 FAST ENGLISH - prezentacja programu nauki języka angielskiego dla dzieci.
Lekcja pokazowa dla rodziców i dzieci klas 4-6.

12.00 – 12.45 MĄDRE DZIECKO – prezentacja programu nauki biegłego czytania, koncentracji, efektywnego ucze-
nia się oraz docierania do wewnętrznych zasobów psychologicznych dziecka w wieku szkolnym.
Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci klas 4-6.

12.00 – 12.45 FAST ENGLISH - prezentacja programu nauki języka angielskiego dla dzieci.
Lekcja pokazowa dla rodziców i dzieci klas 1-3.

9.20 – 10.50 ROBOTYKA NXT – prezentacja nowatorskiego programu rozwijającego kompetencje techniczne i 
logiczne myślenie, przez budowanie i programowanie robotów z zestawów edukacyjnych lego NXT. 
ekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku 11-15 lat.



Program rozwoju umiejętności dla dzieci przedszkolnych

MAŁY ODKRYWCA

IDĘ GOTOWY
DO SZKOŁY

Dziecko, które lubi czytać i czyta dużo, ma dobrą 
pamięć i lepiej się koncentruje. Jest samodzielne w 
odrabianiu prac domowych, a jego nauka jest skutecz-
niejsza i zajmuje mniej czasu. W efekcie dzieci, które 
bardzo dobrze czytają  
z reguły nie mają problemów w szkole. A najlepiej 
w szkole czytają te dzieci, które nauczyły się czytać 
przed pójściem do szkoły :)

Każde dziecko może sprawnie czytać. Z najnowszych 
badań wynika, że dzieci mogą uczyć się czytać niemal-
że od kołyski. Dlatego warto poznać kilka zasad, dzięki 
którym każdy rodzic będzie mógł skuteczniej wspierać 
swoje dziecko w nauce czytania przez zabawę. 
Jeżeli czytanie polega na rozumieniu znaczenia całych 
wyrazów, to dziecko powinno jak najwięcej pracować 

z całymi wyrazami i ich znaczeniami. Nauka poprzez litero-
wanie tylko niepotrzebnie komplikuje i utrudnia dzieciom 
czytanie. Wiele dzieci, mimo że dobrze literuje, nie rozumie 
wyrazów, zniechęca się do czytania i nigdy nie osiąga 
biegłości w tej sztuce.

 Wiedz, że każde dziecko w chwili urodzenia ma znacznie 
większą potencjalną inteligencję niż Leonardo da Vinci 
kiedykolwiek wykorzystał. Natura zbudowała mózg w taki 
sposób, że przez pierwsze sześć lat życia człowieka potrafi 
on przyswajać informacje z niezwykłą szybkością i bez 
najmniejszego wysiłku. Dlatego odpręż się i zaufaj swojemu 
dziecku. I baw się z nim w czytanie, a będzie to procento-
wać do końca jego życia. I przede wszystkim szybko zoba-
czysz efekty swojej pracy.



BEZPŁATNE ZAJĘCIA POKAZOWE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

16.30 – 17.15  MAŁY ODKRYWCA – prezentacja programu edukacyjnego, rozwijającego potencjał intelektualny 
przedszkolaka, który uczy (się) czytania przez zabawę.
Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku 3 i 4 lat.

11 czerwca (wtorek)

12 czerwca (środa)

17.20 – 18.05 HELLO ENGLISH – prezentacja programu nauki języka angielskiego dla dzieci.
Lekcja pokazowa dla rodziców i dzieci w wieku 3 i 4 lat.

16.30 – 18.00 ROBOTYKA – prezentacja programu rozwijającego kompetencje techniczne i logiczne myślenie, 
przez budowanie i programowanie robotów z zestawów edukacyjnych lego WeDo.
Lekcja pokazowa dla rodziców i dzieci w wieku 5-11 lat.

13 czerwca (czwartek)
16.30 – 17.15  MAŁY ODKRYWCA – prezentacja programu edukacyjnego, rozwijającego potencjał intelektualny 
przedszkolaka, który uczy (się) czytania przez zabawę.
Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku 5 i 6 lat.

17.20 – 18.05 HELLO ENGLISH – prezentacja programu nauki języka angielskiego dla dzieci.
Lekcja pokazowa dla rodziców i dzieci w wieku 5 i 6 lat.

15 czerwca (sobota)
9.00 – 9.45  MAŁY ODKRYWCA – prezentacja programu edukacyjnego, rozwijającego potencjał intelektualny 
przedszkolaka, który uczy (się) czytania przez zabawę.
Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku 3 i 4 lat.

9.00 – 9.45 HELLO ENGLISH – prezentacja programu nauki języka angielskiego dla dzieci.
Lekcja pokazowa dla rodziców i dzieci w wieku 5 i 6 lat.

10.00 – 10.45  MAŁY ODKRYWCA – prezentacja programu edukacyjnego, rozwijającego potencjał intelektualny 
przedszkolaka, który uczy (się) czytania przez zabawę.
Lekcja pokazowa i warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku 5 i 6 lat.

10.00 – 10.45 HELLO ENGLISH – prezentacja programu nauki języka angielskiego dla dzieci.
Lekcja pokazowa dla rodziców i dzieci w wieku 3 i 4 lat.

11.00 – 12.30 ROBOTYKA – prezentacja programu rozwijającego kompetencje techniczne i logiczne myślenie, 
przez budowanie i programowanie robotów z zestawów edukacyjnych lego WeDo.
Lekcja pokazowa dla rodziców i dzieci w wieku 5-11 lat.

Zajęcia startują na przełomie września i października. 
Już dziś zapisz się na bezpłatne lekcje pokazowe!

Informacje i zapisy w sekretariacie Akademii Nauki 
tel. 56 652 17 18
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programy efektywnej nauki

Opracowaliśmy trzy jego moduły: dla trzy- i czterolatków, dla pięciolatków oraz sześciolatków. 
Program rozwija dzieci w trzech najwaniejszych w tym wieku płaszczyznach: intelektualnej, emo-
cjonalnej i poznawczo-społecznej. Priorytetem na zajęciach jest zdobycie przez dziecko wiedzy i 
umiejętności wykraczających poza program przedszkolny, takich jak czytanie, wprawki z pisania, 
ciekawostki z przyrody, fizyki czy chemii, poparte eksperymentami. Całość oprawiona w ciekawą 
fabułę, pełną zabaw i gierrozwijających talenty i emocjonalność dzieci. To program, który w kre-
atywny sposób przygotowuje młodsze dzieci do przejścia na kolejny etap pszedszkolny, a star-
szym dzieciom gwarantuje lepszy start w szkole.

Celem zaję jest wprowadzenie dziecka w rolę ucznia i zapewnienie mu najlepszego startu w 
szkole. Na zajęciach dzieci uczą się i doskonalą czytanie, rozwijają pamięć i koncentrację. Dzię-
ki eksperymentom naukowym poszerzają swoją wiedzę z przyrody, fizyki czy chemii. Dziecko 
rozwija się również w sferze emocjonalnej i buduje zdrowe poczucie wartości, uczy się radzenia 
sobie z sukcesami i porażkami szkolnymi. Kurs jest oprawiony w fabułę przypominającą grę, co 
wpływa na niezwykłe zaangażowanie dzieci podczas zajęć, przekładająse się na oceny szkolne.
MĄDRE DZIECKO - PROGRAM ROZWOJU INTELIGENCJI DLA DZIECI KLAS III-IV

MĄDRE DZIECKO DOBRY POCZĄTEK - KURS ROZWOJU INTELIGENCJI DLA DZIECI KLAS I-II

MAŁY ODKRYWCA - KURS ROZWOJU DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Priorytetem na kursie jest poznanie i praktyczne zastosowanie technik, które pomogą dziecku 
w opanowaniu powiększającego się materiału szkolnego. Zapewniamy to poprzez doskonalenie 
czytania, ćwiczenia pamięci, koncentracji czy naukę sporządzania logicznych notatek. Przepro-
wadzane eksperymenty z przyrody czy chemii rozbudzają w dzieciach ciekawość poznawania 
świata i nauki. Stosowany na zajęciach system oparty na fabule przypominającej grę pozwala 
dzieciom na coraz lepsze wyniki, uczy je samodzielności w nauce, a przede wszystkim rozwija 
emocjonalnie.
UCZEŃ Z CHARAKTEREM - PROGRAM OPRACOWANY SPECJALNIE DLA DZIECI KLAS V-VI, KSZTAŁ-
TUJĄCY PRAWIDŁOWE NAWYKI UCZENIA SIĘ
Priorytetem na zajęciach jest nauka samodzielności w uczeniu się i umiejętność korzystania  z 
nowoczesnych narzędzi, takich jak sprawne czytanie, techniki pamięciowe, logiczne notatki 
czy szybka koncentracja. Przeprowadzane na zajęciach eksperymenty naukowe rozwijają za-
interesowanie fizyką i chemią. Wykorzystywanie na zajęciach prostych technik relaksacyjnych 
czy autoprezentacji pozwala dzieciom na większy komfort w nauce i "sprzedawaniu" wiedzy, co 
wpływa na oceny szkolne. Jest to szczególnie ważne w perspektywie zbliżającego się egzaminu 
szóstoklasisty.

GIMNAZJALISTA Z KLASĄ - PROGRAM ROZWOJU INTELEKTU DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ
Kurs rozwija uczniów na dwóch płaszczyznach: intelektualnej oraz emocjonalno-społecznej. Wy-
posaża młodzież w techniki sprawnego czytania, rozwoju pamięci, zdolności logicznych. Dzięki 
tym umiejętnościom codzienna praca domowa lub przygotowanie do egzaminu staje się sku-
teczniejsze i łatwiejsze. Zarządzanie czasem, autoprezentacja i szereg ćwiczeń radzenia sobie z 
emocjami i stresem, to tylko niektóre z elementów kursu, dzięki którym młodzież nabywa pozy-
tywny obraz siebie, a relacje z rodzicami i nauczycielami stają się pełniejsze. Wszystkie zajęcia 
prowadzone są w atrakcyjnej formie warsztatów i gier zespołwych.

2013

ROBOTYKA – KURS BUDOWANIA I PROGRAMOWANIA ROBOTÓW ZA POMOCĄ ZESTAWÓW 
EDUKACYJNYCH LEGO WEDO (DLA DZIECI W WIEKU 5-11 LAT) ORAZ LEGO NXT (DLA DZIE-
CI W WIEKU 11-15 LAT)
Zajęcia te to doskonałe narzędzie do polubienia nauk ścisłych, tj. matematyki, informatyki, fizyki. 
Forma zajęć oraz zasób informacji podczas nich przekazywany, stymuluje rozwój dziecka i wzboga-
ca jego wiedzę szkolną. Po zajęciach pojęcia tj. dźwignia czy przekładnia stają się dla dzieci fascy-
nującym tematem do rozmów.

robotyka



HELLO ENGLISH - KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT
Dzieci są geniuszami językowymi. Dlatego tak ważne jest, by jak najwcześniej dać dziecku moż-
liwość 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 - KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI W WIEKU 7-12 LAT
Kurs umożliwia dziecku szybką  i efektywną naukę języka angielskiego. Obejmuje rozwinięcie 
zdolności komunikacji oraz gruntowne poszerzenie słownictwa.
JUNIOR – KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 13-16 LAT
Program gwarantuje naukę języka na poziomie wykraczającym poza standardowy program szkol-
ny. Integruje metodę bezpośrednią ze standardową metodą opartą na pracy z podręcznikiem. 
Obejmuje rozwinięcie zdolności aktywnej komunikacji oraz wzbogacenie zasobu słownictwa.

język angielski




